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A ORDEM DO DIA fOI cAncElADA nas sessões deliberativas ordinária e extraordinária convocadas para ontem. Para hoje, 
quando o Senado deverá votar a admissibilidade do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, também só haverá debates.  | 4

Na avaliação do deputado 
Marcos Rogério, relator do 
processo no conselho, o convite 
é uma oportunidade de o 
parlamentar ir ao colegiado e 
apresentar a própria versão dos 
fatos. O presidente afastado 
da Câmara, entretanto, não é 
obrigado a comparecer. | 5

MP que trata 
de leniência 
pode perder
a validade
Pela 4ª vez, houve divergências 
na comissão especial sobre o 
relatório do deputado Paulo 
Teixeira à medida provisória  
que trata dos acordos de 
leniência. Parlamentares não 
acreditam em um consenso para 
a votação da MP, cujo prazo de 
análise termina dia 29. | 3

SEM AcORDO SOBRE A pRESIDêncIA, que neste ano caberá a um deputado, a Comissão Mista de Orçamento adiou a definição 
do comando do colegiado para a próxima terça (17). O cargo é disputado por Arthur Lira (PP-AL) e Sergio Souza (PMDB-PR).  | 7

José Vicente, da Universidade 
Zumbi dos Palmares, 
defendeu valorização da 
cultura negra.

Reitor diz que 
racismo no Brasil 
é tratado com 
naturalidade

Para Roque Callage, 
critérios não diferem 
comunidades quilombolas 
de afro-brasileiras.

cpI da funai: 
sociólogo 
questiona laudos 
de demarcações

Conselho de Ética 
vai convidar 
Eduardo Cunha 
para depor

Luis Macedo

Lucio Bernardo Jr.
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O político catarinense do PMDB ocupou vários cargos durante seus 44 anos de vida pública
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AGENDA
QUARTA-FEIRA

11 de Maio 
de 2016A Câmara homenageou 

ontem, em sessão solene, o 
senador, ex-governador de 
Santa Catarina, ex-deputa-
do federal e ex-prefeito de 
Joinville Luiz Henrique da 
Silveira, que morreu aos 75 
anos, em 10 de maio de 2015, 
vítima de infarto.

Natural de Blumenau 
(SC), Luiz Henrique ocu-
pou diversos cargos durante 
seus 44 anos de vida pública 
e foi um dos líderes do antigo 
MDB, depois PMDB. 

Na presidência da sessão, 
o deputado Mauro Benevides 
(PMDB-CE) afirmou que o 
político tinha uma conduta 
exemplar.  “A formação em di-
reito e a atuação como profes-
sor universitário contribuíram 
para sua bagagem intelectual, 

» Decoro parlamentar
O Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar 
ouve Reginaldo Os-
car de Castro, teste-
munha de defesa no 
processo em desfavor 
do deputado Eduardo 
Cunha. Plenário 11, 
14h30

»Motores a diesel
A Comissão Espe-
cial Motores a Diesel 
para Veículos Leves 
(PL 1013/11) reúne- 
se para discussão do 
relatório. Plenário 13, 
11h 

»Lei da Educação
A Comissão Especial 
Lei de Responsabili-
dade Educacional (PL 
7420/06) debate o pa-
recer do relator. Ple-
nário 8, 14h30

» Jogos no Brasil
A Comissão Especial 
Marco Regulatório 
dos Jogos no Brasil (PL 
442/91) ouve o presi-
dente do Sindicato dos 
Comissários e Consig-
natários de São Paulo.  
Local a definir, 14h30

Os 21 anos da Escola Me-
ninos e Meninas do Parque, 
de Brasília, foram homena-
geados em sessão solene da 
Câmara na segunda-feira. 
A escola começou a funcio-
nar em 18 de abril de 1995 
e atende a população em si-
tuação de rua, visando a in-
tegração escolar. A deputa-
da Erika Kokay (PT-DF) foi a 
autora do requerimento para 
realização da sessão.

Para Erika Kokay,  o mo-
delo de trabalho da institui-
ção deve ser utilizado em 
todo o País. “Eles têm uma 
experiência pedagógica ino-

Deputados destacaram talento de Luiz Henrique para a conciliação

Câmara lembra um ano da morte do 
senador e ex-deputado Luiz Henrique 

sempre em conexão com a so-
ciedade”, disse.

Autor do requerimento 
para a sessão, Edinho Bez 
(PMDB-SC) destacou que 
Santa Catarina jamais teve 

um “construtor de acordos” 
igual a Luiz Henrique. “Ele 
lograva a confiança dos in-
terlocutores e colecionava 
aliados”, definiu.

Em mensagem enviada à 

sessão, o  vice-presidente da 
República, Michel Temer, re-
cordou Luiz Henrique como 
um deputado de posições fir-
mes, e um exemplo a ser se-
guido por todos os políticos. 

“Buscou o melhor para 
seus cidadãos. Descentrali-
zou a administração públi-
ca. Sempre foi decisivo e in-
fluente”, elogiou Temer.

Também homenagearam 
Luiz Henrique, em nome de 
seus partidos, os deputados 
Mauro Mariani (PMDB-SC); 
Heráclito Fortes (PSB-PI); 
Carmen Zanotto (PPS- 
SC); Leonardo Picciani 
(PMDB-RJ); Valdir Colatto 
(PMDB-SC); Celso Malda-
ner (PMDB-SC); Celso Pan-
sera (PMDB-RJ) e Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR).

Erika Kokay com integrantes da escola que participaram da sessão

Homenagem à escola Meninos do Parque

vadora e queremos que to-
dos tenham uma escola que 
funcione, que possibilite o 

acesso universal à educa-
ção, mas que não negue as 
especificidades, histórias e 

vivências das pessoas que lá 
estão”, destacou.

A deputada afirmou tam-
bém que a escola oferece dis-
ciplinas como arte e educa-
ção física, além de projetos 
interdisciplinares que, atu-
almente, são o que mais atrai 
os alunos para o local. 

“É uma escola muito 
guerreira, porque já en-
frentou muitos desafios. Ela 
acolheu meninos e meninas 
que, muitas vezes, não eram 
vistos como pessoas. É uma 
escola que garante direitos 
a esses alunos”, disse Erika 
Kokay.

Antonio Augusto

Luis Macedo
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Mesa Diretora pede a renúncia de Maranhão
Titulares também propuseram ao presidente em exercício da Câmara, como alternativa, o afastamento por 120 dias

Antonio Augusto

Segundo vice-presidente, Giacobo falou sobre as alternativas 

“[Maranhão] perdeu a 
legitimidade de presidir 
a Casa.”
Deputado Giacobo

“Em nenhum momento 
o colegiado pediu que 
[Cunha] renunciasse.”
Deputado Luiza Erundina

Os titulares da Mesa Di-
retora da Câmara pediram 
ontem, por unanimidade, a 
renúncia do presidente em 
exercício da Câmara, Waldir 
Maranhão (PP-MA), do car-
go de 1º vice-presidente. A 
Mesa também propôs, como 
alternativa, o afastamento 
temporário do mandato – e, 
logo, da 1ª vice-presidência 
– por 120 dias, não prorro-
gáveis.

O anúncio foi feito pelo 
2º vice-presidente da Câma-
ra, Giacobo (PR-PR). “Mara-
nhão ouviu atentamente e 
ficou de dar uma resposta o 
mais rápido possível, talvez 
até hoje”, disse. O presidente 
em exercício não se pronun-
ciou após a reunião.

Caso Maranhão renuncie, 
haverá novas eleições para o 
cargo de 1º vice-presidente 
da Câmara em cinco sessões. 
Segundo a Secretaria-Geral 
da Mesa, o cargo cabe ao PP 
ou a outro partido do bloco 
que a legenda integrava no 
início desta legislatura, que 
contava com PMDB, PTB, 
DEM, PRB, SD, PSC, PHS, 
PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN 
e PRTB. 

Até que as eleições se-
jam realizadas, ou caso Ma-
ranhão se licencie do man-
dato por 120 dias, Giacobo 

assumiria interinamente a 
Presidência da Câmara.

Segundo Giacobo, a Mesa 
não discutiu o que fará caso 
a resposta de Maranhão seja 
negativa aos dois pleitos da 
Mesa. Mas, conforme o de-
putado, a Mesa “com certeza 
fará uso de suas prerrogati-
vas” para retirar Maranhão 
da interinidade.

Na visão de Giacobo, Ma-
ranhão “perdeu a legitimida-
de de presidir a Casa”. O 2º 
vice-presidente disse acredi-
tar que o presidente em exer-
cício “teve decisão equivo-
cada” ao anular a sessão da 
Câmara que admitiu o pedi-
do de abertura do processo 
de impeachment de Dilma 
Rousseff; “continuou er-
rando quando anulou a de-
cisão”; e “demonstrou sua 
fragilidade para conduzir a 
Casa”.

No exercício da Presidên-

3ª suplente, Erundina discorda 
A 3ª suplente de secretá-

rio da Câmara, Luiza Erun-
dina (PSol-SP), foi única in-
tegrante da Mesa a discordar 
da decisão. Como suplente, 
Erundina só tem direito a 
voz, mas não direito a voto 
no colegiado.

“O presidente afastado 
Eduardo Cunha teve procedi-

mentos e atitudes muito pre-
judiciais à Casa, à sociedade e 
à democracia, e em nenhum 
momento o colegiado pediu 
que renunciasse”, argumen-
tou. “São dois pesos e duas 
medidas.”

Erundina disse que se 
sentiria constrangida em 
pressionar Maranhão, que 

cia da Câmara, Maranhão 
anulou na segunda-feira (9) 
a sessão do Plenário reali-
zada nos dias 15, 16 e 17 de 
abril. Ele argumentou que 
os partidos não poderiam 
ter orientado a votação; que 
os deputados não poderiam 
ter anunciado os seus votos 
previamente; e que a defesa 
da presidente não poderia ter 
deixado de falar por último 
antes da votação do impea-
chment.

Maranhão explicou que o 
objetivo da medida era sanar 
vícios do processo de impe-
achment que, no futuro, po-
deriam se mostrar insaná-
veis. Ele, porém, recuou da 
decisão no fim da noite da 
segunda-feira.

Bancada do PP também dá ultimato, com prazo até hoje
“Não tem nenhuma 
condição de [Maranhão] 
ter aqui uma 
convivência normal.”
Deputado Julio Lopes

O deputado Julio Lopes 
(RJ) afirmou ontem, após 
reunião da bancada do PP, 
que a legenda propôs ao 
presidente em exercício 
da Câmara, Waldir Mara-
nhão, que, caso ele renun-
cie ao cargo na Mesa Dire-
tora, poderá preservar a sua 
filiação partidária e o seu 
mandato. 

Segundo Lopes, a infor-
mação já foi repassada a 
Maranhão, que teria ficado 
de avaliar até hoje se acei-
ta ou não a proposta. A de-
cisão do PP deve ser anun-
ciada também hoje, em uma 
nova reunião da bancada.

Lopes, autor de pedi-
dos de expulsão e suspen-
são imediata de Maranhão, 
também protocolou ontem 
um pedido de cassação do 
presidente em exercício da 
Câmara, por causa da de-

cisão, já revogada, de anu-
lar a sessão que admitiu o 
pedido de impeachment de 
Dilma.

“Ele [Maranhão] aten-
tou contra o Parlamento, 
atentou contra o Congres-
so Nacional, contra todos 
os seus pares. Não tem ne-
nhuma condição de ter aqui 
uma convivência normal, a 
não ser como um simples 
deputado tentando se re-
colocar”, disse Lopes.

Apesar de trabalhar com 
a possibilidade de renúncia 
de Maranhão, a bancada en-
caminhou à Executiva Na-

cional do PP a tarefa de ana-
lisar uma possível expulsão, 
informou o líder na Câmara, 
Aguinaldo Ribeiro (PB).

Alex Ferreira

Aguinaldo Ribeiro presidiu a reunião da bancada do PP que analisou a situação de Maranhão

foi eleito para o cargo de 1º 
vice pelo Plenário, a renun-
ciar. “Não temos autoridade 
de propor que faça isso”, dis-
se. Para ela, “a solução para 
o problema [do comando da 
Casa] passa pela conclusão 
dos trabalhos do Conselho de 
Ética”, que analisa processo 
de cassação contra Cunha.

“A bancada se manifes-
tou com a incompreensão 
da reincidência, só que com 
uma medida muito mais gra-

ve, que foi uma decisão mo-
nocrática que expôs o par-
tido, a nação, expôs o País, 
inclusive ao mundo”, disse.
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CCJ analisa decisão de presidente em exercício
Colegiado aprova consulta sobre medida, depois revogada, que anulou sessão do Plenário que admitiu impeachment

Lucio Bernardo Jr.

Os deputados Osmar Serraglio (E) e Esperidião Amin conversam durante a reunião da CCJ

“Sustentamos que não 
há competência para 
que o presidente decida 
sozinho esse tipo de 
questão.”
Deputado Osmar Serraglio

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania aprovou ontem uma 
consulta para que o próprio 
colegiado possa analisar a 
decisão do presidente em 
exercício da Câmara, Wal-
dir Maranhão, que, na se-
gunda-feira (9), anulou a 
sessão do Plenário em que 
foi aprovada a admissibili-
dade do pedido de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff. Maranhão revo-
gou a medida na noite do 
mesmo dia.

A consulta foi apresen-
tada pelo presidente da CCJ, 
Osmar Serraglio (PMDB-
-PR). Inicialmente ele che-
gou a retirar a proposta de 
pauta, mas logo foi alertado 
de que os deputados gosta-
riam de votá-la. A comissão 
decidiu que é o foro compe-
tente e que seus membros 
podem questionar esse tipo 
de ato aprovado ontem por 
Maranhão.

“O que sustentamos é 
que não há competência 
para que o presidente de-
cida sozinho esse tipo de 
questão. Cabia à Mesa [Di-
retora] essa decisão, e ainda 
assim estava fora de hora”, 
disse Serraglio.

A decisão da CCJ será 
transformada em requeri-
mento, para que o plenário 
da comissão manifeste-se 
sobre a possibilidade jurí-
dica e constitucional de o 

presidente em exercício da 
Câmara ter decido sobre 
petição da Advocacia-Geral 
da União que pediu a nuli-
dade da sessão dos dias 15, 
16 e 17 de abril.

“Eu acredito que o Ple-
nário [da Câmara] possa, 
até mesmo, se adiantar e 
decidir isso antes, mas a 
CCJ não poderia deixar de 
analisar. Ficou evidente que 
a maioria da Casa considera 
a decisão nula”, disse Serra-
glio. Ontem, reunião extra-
ordinária do Plenário anali-
saria o assunto, mas, com a 
revogação, a Ordem do Dia 
foi encerrada.

Questionamento - Ape-
sar de a decisão ter sido re-
vogada por Maranhão, Ser-
raglio alertou para o fato 
de que a decisão produziu 
efeitos enquanto esteve em 
vigor e, por isso, pode ser 
utilizada para questiona-
mentos na Justiça.

O deputado Rubens Pe-
reira Júnior (PCdoB-MA), 
por sua vez, questionou o 
fato da CCJ votar uma con-
sulta sobre uma decisão já 
revogada e feita por um de-

putado. Segundo ele, o re-
gimento exige que esse tipo 
de consulta seja feito por 
uma comissão, pelo presi-
dente da Câmara ou pelo 
Plenário.

Para Pereira Júnior, a 
decisão até merecia análise 
da CCJ, mas ela não existe 
mais. “Consideramos pre-
judicada a consulta, ainda 
que fosse importante discu-
tir o limite das orientações 
partidárias”, disse.

Luis Macedo

O Plenário deixou de analisar o assunto devido à revogação da medida

O Senado deve decidir, 
hoje, se Dilma Rousseff será 
temporariamente afastada 
da Presidência da República. 
Os 81 senadores vão discutir 
e votar, em Plenário, relató-
rio de comissão especial que 
aprova a admissibilidade do 
pedido de impeachment.

O relator da comissão 
especial, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), ela-
borou o parecer com base 
nas chamadas “pedaladas 
fiscais” e na edição de de-
cretos de crédito suplemen-
tar sem autorização do Con-
gresso. 

Com isso, Anastasia afir-
ma que Dilma cometeu cri-
mes de responsabilidade que 
justificam o impeachment. 

“No caso dos créditos, 
ninguém discute a autoria, 
porque a presidente assinou 
os decretos. No caso das pe-
daladas, a lei de responsabi-
lidade fiscal atribui sempre a 
responsabilidade ao chefe do 
respectivo governo.”

Maioria - Para a aprovação 
da admissibilidade, bastam 
os votos da maioria simples. 
Neste caso, Dilma será afas-

tada da Presidência da Repú-
blica por até 180 dias, e o vi-
ce-presidente, Michel Temer, 
assumirá temporariamente o 
comando do País.

Diante do quórum de 
maioria simples, os gover-
nistas já admitem a derrota. 
No entanto, o líder do go-
verno no Senado, Humberto 
Costa (PT-PE), disse acre-
ditar que os debates reali-
zados até agora trouxeram 
argumentos para reverter a 
possibilidade de um afasta-
mento definitivo de Dilma, 
na próxima fase do processo 
de impeachment.

“O Senado é uma Casa 
com menos integrantes e é 
possível aprofundar mais os 
temas. Muitos deles [senado-

res] têm experiência admi-
nistrativa e sabem que essas 
acusações contra Dilma não 
têm sustentação do ponto de 
vista da gestão administra-
tiva”, afirmou.

Trâmite - Se o relatório da 
comissão especial for rejei-
tado, o pedido de impeach-
ment será arquivado. Mas, 
em caso de aprovação, a de-
núncia contra Dilma Rousse-
ff será oficialmente aceita e 
voltará à análise da comissão 
especial de senadores, desta 
vez com o status de proces-
sante.

O presidente do colegia-
do, senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB), explicou que 
caberá ao presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Ri-

cardo Lewandowski, decidir 
eventuais dúvidas e recursos 
de tramitação da comissão 
processante.

“Sendo aprovada a ad-
missibilidade pelo Plenário 
do Senado, o relatório vol-
ta para a comissão especial 
que presido. O presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
ministro Lewandowski, é a 
instância máxima da comis-
são no período processante”, 
disse o senador,

Um eventual afastamen-
to definitivo de Dilma Rous-
seff só ocorrerá em caso de 
aprovação de dois terços 
(54) dos votos dos senado-
res em Plenário, após a con-
clusão dos trabalhos da co-
missão processante.

Senado vota hoje admissibilidade da denúncia contra Dilma
Caso o parecer da 
comissão especial 
receba 41 votos 
favoráveis, Dilma será 
afastada da Presidência 
por até 180 dias, e o 
vice, Temer, assumirá



Conselho de Ética vai convidar Cunha
para depoimento na próxima semana
Data prevista seria dia 18 ou dia 19, mas o presidente afastado não é obrigado a comparecer

JORNAL DA CÂMARA | 511 de maio de 2016

Um pedido de vista cole-
tivo adiou a votação do rela-
tório apresentado pelo depu-
tado Sandro Alex (PSD-PR) 
sobre consulta (CON 15/16) 
que questiona os procedi-
mentos a serem adotados 
pelo Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar nos casos 
de substituição e renúncia de 
titulares. O parecer deverá 
ser discutido e votado na ter-
ça-feira (17).

O relatório sugere que, 
em qualquer caso, a confir-
mação do suplente na titula-
ridade de vaga independa de 
nova indicação ou anuência 
do líder. Segundo o relator, 
o intuito é isentar as indica-
ções de qualquer interesse 
partidário.

Sandro Alex ressaltou 
ainda que o Conselho de 
Ética tem um mandato dife-
rente das demais comissões 
e por isso as regras adotadas 
não podem ser as mesmas. 
“Aqui há uma composição 
do conselho, são eleitos para 
um mandato, tanto o titular, 
como o suplente. É isso que 
estamos disciplinando nesta 
consulta”, disse.

Hipóteses - De acordo 
com o texto apresentando 
pelo relator, o suplente in-
dicado pelo líder vinculado 
ao respectivo titular deverá 
assumir automaticamente a 
vaga no conselho, se assim 
definido na composição ori-
ginal do colegiado.

Caso existam blocos, pri-
meiro deverá ser considera-
da a ligação entre titular e 
suplente no âmbito de cada 
bloco, assumindo a vaga um 
dos suplentes do mesmo par-
tido do titular. 

Caso contrário, assumirá 
a vaga, pela ordem, o suplen-
te que foi indicado mediante 
cessão de vaga feita pelo par-
tido do titular, dentre outras 
hipóteses. 

Renúncia - O titular ou su-
plente que renunciar à vaga 
no Conselho de Ética não po-
derá retornar, seja como ti-
tular ou suplente, enquanto 
durar o mandato. 

O parlamentar deverá 
ainda subscrever documen-
to informando a renúncia à 
secretaria do conselho, à li-
derança e à Presidência da 
Câmara.

Parecer sobre
substituições é 
adiado para a 
próxima terça

O Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Câma-
ra informou ontem que irá 
convidar o deputado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), presi-
dente afastado da Casa, para 
depor no colegiado no dia 18 
ou 19 de maio. 

Por ser um convite, 
Cunha não é obrigado a com-
parecer à comissão.

Para o deputado Mar-
cos Rogério (DEM-RR), re-
lator do processo no conse-
lho, todo representado tem 
o direito de se defender. Na 
avaliação dele, o convite é 
uma oportunidade de Cunha 
apresentar a própria versão. 

“O deputado Eduardo 
Cunha pode apresentar a 
sua versão dos fatos, sobre a 
existência ou não das contas, 
sobre o recebimento ou não 
de vantagens. Enfim, não é 
que seja determinante para 
o resultado da investigação. 
Mas acho que o depoimen-

to pessoal do representado 
é sempre importante, por-
que é a versão pessoal dos 
fatos. É diferente da defesa 
técnica. O depoimento pes-
soal pode influenciar no con-
vencimento do conjunto dos 
parlamentares. Obviamente 

que o relator olha para os au-
tos, para as provas e conside-
ra todas elas, tanto aquelas 
que são favoráveis, quanto 
aquelas que são contrárias”, 
declarou o relator. 

Memória - Cunha é alvo 
de representação no Conse-

lho de Ética em que o Psol 
e a Rede pedem a cassação 
de seu mandato. Apesar de 
a denúncia ser mais ampla, 
a investigação no conselho 
está restrita à acusação de 
que Cunha teria mentido à 
extinta CPI da Petrobras so-
bre a existência de contas no 
exterior em seu nome. 

Cunha alega que não 
mentiu à CPI porque não se 
tratava de uma conta no ex-
terior e sim de um truste do 
qual ele é usufrutuário. Ele 
argumenta que, pela legisla-
ção em vigor na época, não 
precisaria declarar esse fato 
à Receita Federal.

Previsão - Na sexta-feira 
(6), o relator Marcos Rogé-
rio disse esperar que o pare-
cer sobre o caso Cunha es-
teja pronto para votação no 
Plenário da Câmara até 22 
de junho. Ele afirmou ainda 
que o relatório estará pronto 
para ser analisado pelo Con-
selho de Ética até o final des-
te mês.

Na opinião de Marcos Ro-
gério, a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que afas-
tou Eduardo Cunha do man-
dato e da Presidência da Câ-
mara, garante o andamento 
do processo. 

“Tivemos uma série de 
medidas intempestivas, an-
tirregimentais, ilegais para 
ajudar a trancar o processo. 
A partir da decisão do STF, 
a expectativa é que isso não 
aconteça mais.”

Decisão sobre prerrogativas sai nesta semana
O 1º secretário da Câma-

ra, Beto Mansur (PRB-SP), 
disse que será divulgada 
ainda nesta semana a deci-
são sobre a estrutura que fi-
cará à disposição de Eduardo 
Cunha, afastado do mandato 
de deputado e da Presidência 
da Câmara.

“Preciso conversar com 
a Mesa Diretora do Senado, 
conversar também com o 
Executivo, para que a gente 
possa tentar achar uma ma-
neira de ter um regramento 
simétrico entre os Poderes 
da República”, disse. “Va-
mos resolver isso ainda nes-

ta semana.
A proposta da área técni-

ca da Câmara, segundo Man-
sur, é que haja uma simetria 
entre os casos de Dilma, que 
poderá ser afastada hoje por 
até 180 dias, e de Cunha.

Por enquanto, Cunha 
mantém as prerrogativas 

de deputado federal e presi-
dente da Câmara, o que lhe 
garante, por exemplo, salá-
rio de R$ 33.763, residência 
oficial da Presidência, segu-
ranças e foro privilegiado de 
julgamento no Supremo Tri-
bunal Federal, entre outros 
benefícios.

O deputado Sandro Alex (D), autor de parecer sobre substituições de integrantes do Conselho de Ética

Marcos Rogério, relator da representação contra Eduardo Cunha

 Zeca Ribeiro

“O relator olha para 
as provas e considera 
todas, tanto as que são 
favoráveis, quanto as 
que são contrárias.” 
Deputado Marcos Rogério

Zeca Ribeiro
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Parlamentares não acreditam em consenso para a votação do texto, cujo prazo de análise vence em 29 de maio

MP do acordo de leniência pode perder validade

HOMICÍDIO DE JOVENS

Brasil convive com racismo silencioso, diz reitor

A  Medida Provisó-
ria  703/15, que modificou 
as regras para os acordos de 
leniência  entre a adminis-
tração pública e empresas 
acusadas de cometer irregu-
laridades, perderá a validade 
e não será votada por falta de 
acordo. A previsão é do presi-
dente da comissão mista que 
analisa a MP, senador Bene-
dito de Lira (PP-AL).

“Eu acho que morreu, per-
deu sentido”, disse o senador. 
Segundo Lira, a dificuldade 
veio da polêmica da matéria, 
alvo de contestações de parla-
mentares, do Ministério Pú-
blico, de órgãos de controle e 
do momento político com a 
iminência da votação do afas-
tamento da presidente Dilma 
Rousseff.

Ontem foi a quarta reu-
nião para tentar votar o re-
latório do deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP), mas sem 
sucesso. A MP perde o prazo 
em 29 de maio.

Ministério Público - Vários 
parlamentares criticaram 
o texto por não prever uma 
participação maior do Mi-
nistério Público nos acordos. 
Para o deputado Efraim Filho 
(DEM-PB), o momento políti-
co contamina o resultado da 
comissão e impede o avanço 
do trabalho. 

O presidente da comissão, senador Benedito de Lira, e o relator, deputado Paulo Teixeira

“Com um debate mais am-
plo, permitindo amadurecer 
mais sugestões da AGU, do 
MP e do TCU, poderemos ter 
legitimidade para apresentar 
esse instrumento à socieda-

de”, afirmou. Ele defendeu a 
análise dos projetos em tra-
mitação na Câmara.

Combate à corrupção - 
Paulo Teixeira fez a defesa do 
relatório e disse que a experi-
ência internacional trabalha 
o acordo de leniência para 
preservar empregos, com o 
combate à corrupção e o de-
senvolvimento das empresas 
que cometeram ilícitos.

“Vários parlamentares 
vieram me cumprimentar di-
zendo o seguinte: eu concordo 
com o seu relatório, o proble-

ma é o momento. O momento 
é conturbado”, disse. Segundo 
ele, há ainda uma visão muito 
punitiva por parte dos inte-
grantes da comissão sobre o 
uso da leniência.

Teixeira ressaltou que, 
atualmente, há quase 9 mil 
empresas inabilitadas para 
trabalhar com o Estado. Para 
ele, esse número já explicaria 
a necessidade de se revisar as 
regras atuais de leniência.

O texto em análise na 
comissão mantém todas as 
competências do Ministério 

Público e do TCU previstas na 
Lei de Combate à Corrupção  
e na medida provisória que 
alterou a lei. O relator afir-
mou, porém, que é contra 
a presença do MP em todas 
as etapas do acordo que, se-
gundo Teixeira, deve ser ce-
lebrado entre o órgão lesado 
e a empresa.

Novas sanções - O texto de 
Teixeira impede novas ações 
contra as empresas, como 
prevê atualmente a Lei de 
Combate à Corrupção, como 
a interdição da empresa e a 
proibição de receber emprés-
timo de bancos públicos. O re-
latório também evita que haja 
outra multa fora do acordado, 
o que é uma vantagem para as 
empresas, segundo o relator.

Atualmente, a lei sujeita as 
empresas, mesmo com acordo 
celebrado, a punições em me-
didas judiciais propostas pelo 
Ministério Público.

Nova proposta -  Uma nova 
proposta sobre o tema foi 
apresentada ontem por par-
lamentares do DEM e PPS, o 
Projeto de Lei 5208/16, que 
tem o apoio de vários juristas 
e foi subscrito por deputados 
dos dois partidos. Segundo 
Raul Jungmann (PPS-PE), a 
advocacia pública, o MP e o 
Judiciário devem fazer parte 
dessa celebração de acordos.

O reitor da Faculdade 
Zumbi dos Palmares (SP), José 
Vicente, afirmou ontem que o 
racismo é tratado com natu-
ralidade pelos brasileiros. Ele 
participou de audiência pú-
blica da comissão especial da 
Câmara de Enfrentamento ao 
Homicídio de Jovens, que ana-
lisa o Projeto de Lei2438/15.

O texto cria um plano na-
cional de combate à violência 
contra jovens, com duração 
de dez anos, a ser coordena-
do e executado por órgãos do 
governo federal responsáveis 
por programas ligados à ju-
ventude e à igualdade racial. 

“O que existe no Brasil é 
o racismo silencioso. Não ve-
mos os racistas, não vemos 
o desenvolvimento deles. A 
violência está escrita nas leis, 
toda a posição do pensamen-
to social define a escravidão 

“Vários parlamentares 
me cumprimentaram 
dizendo o seguinte:  
eu concordo com o seu 
relatório, o problema 
é o momento.”
Deputado Paulo Teixeira

Reitor da Zumbi dos Palmares, José Vicente, e Reginaldo Lopes

como razoável”, disse o reitor.
Positividade - O palestran-

te destacou que o fator deter-
minante para que o plano 
nacional seja eficaz é o País 
reconhecer o racismo como 
um agente separatório de 
classes. Ele defendeu também 

a construção de uma ideologia 
de positividade, que valorize a 
cultura negra e integre todos 
na construção do País.

Segundo José Vicente, a 
pobreza está junto com os ne-
gros. “Sem combater a pobre-
za dificilmente vamos conse-

guir resguardar direitos. Nós 
temos um fosso de desigual-
dade no nosso País que não 
permite a esse público acessar 
os direitos básicos garantidos 
na Constituição”, declarou.

A Faculdade Zumbi dos 
Palmares, criada em 2003, 
visa a inclusão dos afrodes-
cendentes no ensino superior, 
viabilizando a integração de 
negros e não negros em am-
biente favorável à discussão 
da diversidade social.

O reitor falou sobre a im-
portância da sociedade em-
presarial para mudar o cená-
rio dos negros no Brasil. “A 
sociedade empresarial tem 
enorme participação nes-
se tema. Eles devem inter-
vir nessa condição, criando 
oportunidades.”

Monitoramento - Na audi-
ência, José Vicente destacou a 

necessidade de um monitora-
mento constante no número 
de homicídios desses jovens. 
“É preciso ter leis duras para 
combater esse crime. Precisa-
mos de informações nacionais 
para termos políticas infor-
mativas de combate.” 

O presidente da comissão, 
deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG), relatou que o pla-
no nacional proposto inclui o 
monitoramento das políticas 
de segurança pública. “Que-
remos um plano anual, que 
relate como foi usada a força, 
quantos tiros, quantas balas, 
e a qualidade e satisfação do 
trabalhador com a rotina da 
segurança pública.”, disse.

Segundo Lopes, a comis-
são vai percorrer os estados 
para divulgar e dar visibili-
dade ao tema por meio de de-
bates sobre segurança.

Alex Ferreira

Zeca Ribeiro
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O PP e o PMDB não con-
seguiram chegar a um acor-
do e, com isso, a Comissão 
Mista de Orçamento trans-
feriu para a próxima terça- 
feira (17) a eleição do novo 
presidente do colegiado. 

O cargo está sendo dispu-
tado pelos deputados Arthur 
Lira (PP-AL) e Sergio Sou-
za (PMDB-PR), que contam 
com o apoio dos líderes dos 
seus partidos. Neste ano, a 
presidência do colegiado 
cabe à Câmara.

O impasse levou o depu-
tado Simão Sessim (PP-RJ) a 
adiar a escolha. Como mem-
bro mais velho e com o maior 
número de mandatos, o par-
lamentar é responsável pela 
condução dos trabalhos até 
a posse do novo presidente. 
Antes da data marcada para 
a eleição, haverá, na segun-
da-feira, reunião dos líderes 
partidários na comissão.

Ofício - O PMDB alega ter 
preferência na escolha, com 
base em um ofício do pre-
sidente do Senado, Renan 

O sociólogo Roque Calla-
ge Neto disse ontem que 
discorda dos critérios uti-
lizados pelo Instituto  Na-
cional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra) para 
delimitar áreas remanescen-
tes de quilombos. 

Em depoimento à CPI 
da Funai e do Incra, Calla-
ge Neto questionou laudos 
antropológicos oficiais usa-
dos para o reconhecimen-
to dessas áreas. Para ele, 
os critérios defendidos pela 
Associação Brasileira de An-
tropologia (ABA) não permi-
tem a clara distinção entre 
comunidade quilombola e 
comunidade rural afro-bra-
sileira carente.

“Quem está bebendo ca-
chaça e fazendo samba está 
fazendo folclore e montan-
do um agrupamento de cul-
tura negra, mas não esta 
fazendo quilombo. Está fa-
zendo folclore”, disse Calla-
ge Neto, que produz laudos 
antropológicos em defesa 
de agricultores que tem suas 
propriedades atingidas por 

Na CPI, Callage Neto questionou laudos antropológicos oficiais

Sociólogo discorda de critérios oficiais para demarcações

demarcações de territórios 
quilombolas. 

Em resposta à deputada 
Teresa Cristina (PSB-MS), 
Callage Neto defendeu mu-
danças na política de de-
marcação de territórios qui-
lombolas. Para ele, a decisão 
final deveria ser tomada pelo 
Congresso, ouvindo a socie-
dade e tendo a participação 
das comunidades tradicio-
nais envolvidas.  

OIT - O sociólogo criti-

cou as normas previstas na 
Convenção 169 da Organi-
zação Internacional do Tra-
balho (OIT), da qual o Brasil 
é signatário, que preveem a 
autodenominação dos povos 
quilombolas para o reconhe-
cimento de territórios. 

O deputado Alceu Mo-
reira (PMDB-RS), que presi-
de a CPI e propôs a vinda do 
sociólogo, chamou atenção 
para ao exemplo específico 
de Morro Alto, no Rio Gran-

de do Sul, onde segundo ele, 
as áreas quilombolas foram 
definidas com base em lau-
dos fraudulentos. 

“A ata que origina a de-
claração que aquilo é um 
quilombo tem duas pessoas 
que assinaram e que são as 
mesmas que fizeram o lau-
do. São pesquisadores da 
UFRGS. Essa é a denúncia e 
a razão desta CPI”, disse Mo-
reira, justificando a vinda de 
Callage Neto como contra-
ponto à versão oficial. “Se-
não não há como fazer a con-
testação na Justiça.”

Por sua vez, a deputada 
Janete Capiberibe (PSB-AP) 
acusou a CPI de legitimar a 
tese que nega o direito à pos-
se da terra aos povos origi-
nários, como negros, índios 
e comunidades ribeirinhas. 
Rebatendo a fala do depoen-
te, ela quis saber por que os 
povos quilombolas haveriam 
de perder a posse de suas ter-
ras ao se tornarem professo-
res, advogados ou médicos. 

Callage Neto voltou a di-
zer que é preciso diferenciar 

comunidades rurais de ne-
gros carentes e quilombos. 

“Não me filio aos antro-
pólogos da ABA que acham 
que tudo é quilombo. Mo-
cambos e cortiços não são 
quilombos. Na época da Re-
pública Velha, os primeiros 
presidentes deveriam ter 
feito essas correções e dado 
terras devolutas a essas pes-
soas. Pensar nisso agora é 
anacronismo”, disse.

Propriedade - O deputado 
Valdir Colatto (PMDB-SC) 
destacou o preceito consti-
tucional que assegura ape-
nas aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas 
terras o direito à proprieda-
de. Ele ainda criticou o fato 
de nem todas as comunida-
des quilombolas serem favo-
ráveis à posse coletiva das 
terras, e questionou se a ABA 
determina que os antropólo-
gos sigam uma orientação na 
produção dos laudos.

Segundo Callage Neto, 
não existe nenhum tipo de 
pressão da associação.

Zeca Ribeiro

O impasse levou o deputado Simão Sessim (sentado) a adiar a escolha do novo presidente da comissão

Comissão de Orçamento adia eleição de presidente
Partidos têm visões regimentais diferentes sobre quem pode indicar o deputado que comandará o colegiado

Calheiros. Conforme o do-
cumento, a indicação para 
a presidência deve levar em 
conta o tamanho dos blocos 
no início da legislatura (fe-
vereiro de 2015), quando o 
PMDB era a maior legenda 
do maior bloco.

Sergio Souza afirmou que 

a resolução que disciplina os 
trabalhos da comissão só faz 
referência aos critérios de 
escolha dos seus membros, 
sendo omissa acerca da de-
finição do presidente. “A re-
solução não fala, em trecho 
algum, em que momento que 
se observa o bloco partidário 

[para escolha do presidente], 
se do início da legislatura ou 
o atual. Trata somente da 
composição dos seus mem-
bros; não da eleição”, disse. 
Segundo o deputado, Renan 
apenas seguiu os regimentos 
da Câmara e do Senado.

Regra específica – Já para 

Arthur Lira, a resolução da 
comissão possui regra espe-
cífica para a eleição e leva em 
consideração o maior bloco 
partidário na segunda quin-
zena de fevereiro. Por esse 
critério, a precedência cabe 
ao bloco PP-PTB-PSC-PHC.

“A resolução é clara. O 
PMDB tem um entendimen-
to errado de que o Regimento 
do Congresso ou do Senado 
são superiores à resolução”, 
disse. Lira informou que, se 
não houver acordo, a deci-
são será pelo voto – seria a 
primeira vez em que o pre-
sidente da comissão seria 
escolhido dessa forma; tra-
dicionalmente, o nome é de-
finido por aclamação. 

O deputado Milton Mon-
ti (PR-SP) também disputava 
a presidência, mas desistiu 
em favor de Lira. Conforme 
Monti, a candidatura do PP 
tem amparo das regras inter-
nas do colegiado. “Abdico da 
disputa por uma questão de 
justiça. Somos defensores da 
aplicação da resolução.”

 Lucio Bernardo Jr



11 de maio de 20168 | JORNAL DA CÂMARA 

Os depoentes, suspeitos de intermediar pagamento a conselheiros em troca de sentença, afirmam ser inocentes

Acusados ficam em silêncio na CPI do Carf

ECONOMIA

Aprovado prazo maior para microempresa parcelar dívidas

Dois servidores da Recei-
ta Federal acusados de envol-
vimento em esquema de ven-
da de sentenças no Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf), Eduardo Cer-
queira Leite e Jeferson Ribei-
ro Salazar, permaneceram 
ontem em silêncio durante 
audiência da CPI do Carf.

Os dois foram denuncia-
dos pelo Ministério Públi-
co, acusados de intermediar 
pagamento a conselheiros e 
ex-conselheiros do Carf em 
troca de sentenças favoráveis 
aos bancos Safra, Bradesco e 
Santander, que questiona-
vam dívidas no órgão do Mi-
nistério da Fazenda.

Ambos compareceram à 
CPI amparados por habeas 
corpus que lhes davam o di-
reito de permanecer calados 
e não se autoincriminar.

Na semana passada, em 
depoimento à CPI, o ex-con-
selheiro do Carf Jorge Victor 
Rodrigues admitiu ter con-
versado sobre valores e co-
missões com Salazar, mas 
alegou que o diálogo não 
passou de uma prospecção 
de negócios.

Leite e Salazar foram de-
nunciados juntamente com 
Jorge Victor Rodrigues, Lu-
tero Fernandes do Nasci-
mento, João Inácio Puga e o 
banqueiro Joseph Safra por 
corrupção em julgamento 
do Carf.

Banco Safra - O banco 
questionava uma dívida de 

Os dois servidores da Receita recusaram-se a responder às perguntas do relator da CPI

R$ 1,8 bilhão. Segundo a de-
núncia, dois servidores da 
Receita, Nascimento e Leite, 
teriam sido corrompidos e 
atuado em benefício do ban-
co Safra a pedido dos dois 

executivos – Safra e Puga. A 
atuação teria sido interme-
diada pelos dois ex-servido-
res da Receita que criaram 
empresas de consultoria – 
Salazar e Rodrigues.

O dono do banco Safra 
foi convocado para depor 
na CPI, mas o requerimen-
to de convocação está sendo 
questionado por vários depu-
tados, que alegam que o ban-

queiro não participava desse 
tipo de decisão.

“Sou servidor da Recei-
ta há 19 anos, nunca prestei 
serviço junto ao Carf e estou 
aqui como denunciado, com o 
direito constitucional de per-
manecer em silêncio”, limi-
tou-se a dizer Eduardo Leite.

Salazar também infor-
mou que não responderia as 
perguntas, mas fez questão 
de dizer que é inocente. “Sou 
advogado e servi na Receita 
por 24 anos. Ocupei todos os 
cargos de chefia, menos o de 
secretário. Minha ficha fun-
cional não tem qualquer re-
paro”, disse.

Os dois não responderam 
a nenhuma pergunta feita 
pelo relator da CPI, deputa-
do Bacelar (PR-BA). “Vocês 
perdem uma grande chance 
de se defender”, lamentou o 
deputado.

Antes do início dos de-
poimentos de Eduardo 
Cerqueira Leite e Jeferson 
Ribeiro Salazar, a CPI do 
Carf marcou a data do de-
poimento do ex-ministro 
da Fazenda Guido Mante-
ga. Ele será ouvido no dia 
19 de maio.

O requerimento de con-
vocação do ex-ministro foi 
aprovado no dia 31 de mar-

A Comissão de Desenvol-
vimento Econômico aprovou 
o PL 2298/15, de Laercio Oli-
veira (SD-SE), que aumenta 
de 84 para 101 meses o prazo 
de parcelamento de débitos 
com a Fazenda Nacional das 
micro e pequenas empresas.

A proposta também alte-
ra os percentuais das pres-
tações mensais devidas por 
essas empresas. Em caso de 
não concessão da recupera-
ção judicial, o parcelamento 
concedido poderá ser rescin-
dido. Atualmente, a lei não 
faz distinção do tamanho 
da organização para definir 
o número de parcelas.

Da 1ª à 24ª prestação, o 

Ex-ministro Guido Mantega deve depor no dia 19
ço e a necessidade do depoi-
mento foi reforçada depois 
que Mantega foi conduzido 
coercitivamente anteontem 
(9) para prestar depoimento 
pela PF.

Além de corrupção nos 
julgamentos do Carf, a 
Operação Zelotes da Polí-
cia Federal investiga com-
pra de medidas provisórias 
que teriam beneficiado o 

setor automobilístico.
Mantega não é conside-

rado suspeito de envolvi-
mento no esquema de ven-
da de sentenças pela CPI, 
mas sua convocação foi 
defendida na ocasião pelo 
presidente da comissão, Pe-
dro Fernandes (PTB-MA). 
“Ele foi ministro da Fazen-
da, órgão ao qual o Carf 
está subordinado, e pode 

ajudar nas investigações”, 
disse.

A convocação de Mante-
ga foi criticada por deputa-
dos do PT, mas defendida 
pela oposição, que alegou 
que o ex-ministro deveria 
ser ouvido no início das in-
vestigações por seu papel 
institucional, como manei-
ra de subsidiar os trabalhos 
da CPI.

Deputados elogiaram a proposta, por beneficiar a microempresa

pagamento deverá ser so-
bre percentual mínimo de 
0,6% da dívida consolida-
da. O texto prevê gradação 

de percentuais ao longo do 
tempo de pagamento até o 
valor mínimo de 1,76% de-
vido da 97ª à 101ª parcela.

Gravidade do momento - 
O relator na comissão, depu-
tado Jorge Côrte Real (PTB-
-PE), afirmou que a proposta 
facilita a atividade empresa-
rial com a possibilidade do 
parcelamento de débitos. “A 
gravidade do momento eco-
nômico requer que o Poder 
Público apresente meca-
nismos que flexibilizem as 
obrigações tributárias para 
minimizar os danos econô-
micos que atingem, sobretu-
do, os mais fracos”, destacou. 
Segundo ele, a medida não 
configura renúncia fiscal.

O deputado Helder Salo-
mão (PT-ES) elogiou a pro-
posta por beneficiar as micro 

e pequenas empresas. “Cada 
vez mais temos de nos unir 
em defesa daqueles que efe-
tivamente contribuem para 
a melhoria de vida da nossa 
população”, disse.

Para Mauro Pereira 
(PMDB-RS), a proposta é es-
sencial para muitas empre-
sas que estão sofrendo com 
a crise econômica. Renato 
Molling (PP-RS) disse que 
o emprego no País só será 
retomado com o auxílio às 
micro e pequenas empresas.

A proposta tramita em 
caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça.

Alex Ferreira

Acervo Câmara dos Deputados


