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MPV 980
00001

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado SUBTENENTE GONZAGA – PDT/MG

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020

Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA

Dá nova redação aos artigos 19, IX; 37; 38; 51, § 4º; 56, II, e; 56, II, x; 57,
v; 60, IV; 73 e 83, e cria os artigos 19, IX-A; 37-A; 38-A; 56, II, ea; 56, II, xa; e 60, V, todos da
Lei n. 13.844, de 18 de junho de 2019, a fim de criar o Ministério da Segurança Pública, com
a seguinte redação:

“Art. 19. .....................................................................
....................................................................................
IX - Ministério da Justiça;
IX-A - Ministério da Segurança Pública;
.....................................................................................” (NR)

“Seção X
Do Ministério da Justiça
Art. 37. Constituem áreas de competência do Ministério da Justiça:
I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais;
...............................................................................
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IV - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor;
V - nacionalidade, imigração e estrangeiros;
VI - ouvidoria-geral do consumidor;
...............................................................................
IX - política nacional de arquivos;
X - coordenação e promoção da integração da segurança pública no
território nacional, em cooperação com os entes federativos;
................................................................................
XIV - defesa dos bens próprios da União e das entidades integrantes
da administração pública federal indireta;
.................................................................................
XXII - assistência ao Presidente da República em matérias não afetas
a outro Ministério;
................................................................................
XXIV - direitos dos índios, incluído o acompanhamento das ações de
saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas.” (NR)

“Do Ministério da Segurança Pública
Art. 37-A. Constituem áreas de competência do Ministério da
Segurança Pública:
I - coordenação do Sistema Único de Segurança Pública;
II - planejamento, coordenação e administração da política
penitenciária nacional;
III – polícias da União;
IV - aquelas previstas no § 1º do art. 144 da Constituição Federal,
por meio da Polícia Federal;
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V - ouvidoria-geral das polícias federais;
VI - aquela prevista no § 2º do art. 144 da Constituição Federal, por
meio da Polícia Rodoviária Federal prevista;
VII - políticas sobre drogas, relativas a:
a) difusão de conhecimento sobre crimes, delitos e infrações
relacionados às drogas lícitas e ilícitas; e
b) combate ao tráfico de drogas e crimes conexos, inclusive por
meio da recuperação de ativos que financiem essas atividades
criminosas ou dela resultem;
VIII - prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo e cooperação jurídica internacional;
IX - coordenação de ações para combate a infrações penais em
geral, com ênfase em corrupção, crime organizado e crimes
violentos;
X - promoção da integração e da cooperação entre os órgãos
federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os
órgãos e as entidades de coordenação e supervisão das atividades
de segurança pública;
XI - coordenação, em articulação com os órgãos e as entidades
competentes da administração pública federal, a instituição de
escola superior de altos estudos ou congêneres, ou de programas,
enquanto não instalada a escola superior, em matérias de
segurança pública, em instituição existente;
XII - estímulo e propositura aos órgãos federais, estaduais, distritais
e municipais de elaboração de planos e programas integrados de
segurança pública, com o objetivo de prevenir e reprimir a violência
e a criminalidade;
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XIII - desenvolvimento de estratégia comum baseada em modelos
de gestão e de tecnologia que permitam a integração e a
interoperabilidade dos sistemas de tecnologia da informação dos
entes federativos;
IX - política de organização e manutenção da polícia civil, da polícia
militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, nos
termos do inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal;
XV - assistência ao Presidente da República em matérias não afetas
a outro Ministério.” (NR)

“Art. 38. Integram a estrutura básica do Ministério da Justiça:
I - o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos;
II - o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual;
............................................................................
VIII - o Conselho Nacional de Imigração;
IX - o Conselho Nacional de Arquivos;
.............................................................................
XIII - o Arquivo Nacional;
XIV - até 6 (seis) Secretarias; e
XV - o Conselho Nacional de Política Indigenista.” (NR)

“Art. 38-A. Integram a estrutura básica do Ministério da Segurança
Pública:
I - o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas;
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II - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
III - o Conselho Nacional de Segurança Pública;
IV - o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública;
V - a Polícia Federal;
VI - a Polícia Rodoviária Federal;
VII - o Departamento Penitenciário Nacional.” (NR)

“Art. 51. .................................................................
................................................................................
§ 4º A Controladoria-Geral da União encaminhará à AdvocaciaGeral da União os casos que configurarem improbidade
administrativa e aqueles que recomendarem a indisponibilidade de
bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo da
Advocacia-Geral da União e provocará, sempre que necessário, a
atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, dos órgãos do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal e, quando
houver indícios de responsabilidade penal, da Polícia Federal do
Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Pública e do
Ministério Público Federal, inclusive quanto a representações ou
denúncias manifestamente caluniosas.
.............................................................................” (NR)

“Art. 56. ....................................................................
..................................................................................
II - .............................................................................
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...................................................................................
e) Ministro de Estado da Justiça;
e.a) Ministro de Estado da Segurança Pública;
.................................................................................
x) cargo de natureza especial de Secretário-Executivo do Ministério
da Justiça;
x.a) cargo de natureza especial de Secretário-Executivo do
Ministério da Segurança Pública;
.................................................................................” (NR)

“Art. 57. .......................................................................
......................................................................................
V - o Ministério da Justiça e Segurança Pública em Ministério da
Justiça e Ministério da Segurança Pública;
....................................................................................” (NR)

“Art. 60. ....................................................................
..................................................................................
IV - o Ministério da Justiça até 31 de dezembro de 2020;
V - o Ministério da Segurança Pública até 31 de dezembro de 2020.
...................................................................................” (NR)

“Seção XII
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Das Alterações na Cooperação Federativa no Âmbito da Segurança
Pública
Art. 73. ...............................................................
“Art. 2º A cooperação federativa de que trata o art. 1º desta Lei,
para os fins nela dispostos, compreende operações conjuntas,
transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de
capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito do Ministério
da Justiça e do Ministério da Segurança Pública.
...............................................................................” (NR)
“Art. 5º As atividades de cooperação federativa no âmbito do
Ministério da Justiça e do Ministério da Segurança Pública serão
desempenhadas por militares dos Estados e do Distrito Federal e
por servidores das atividades-fim dos órgãos de segurança pública,
do sistema prisional e de perícia criminal dos entes federativos que
celebrarem convênio, na forma do art. 1º desta Lei.
................................................................................” (NR)

“Art. 83. ..................................................................
I - para o Ministério da Justiça;
................................................................................” (NR)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

16

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado SUBTENENTE GONZAGA – PDT/MG

JUSTIFICAÇÃO

Sabemos que a violência custa caro ao Brasil. Mais do que os prejuízos à sociedade
trazidos por milhares de mortes violentas ao ano e a sensação de insegurança crescente,
há impactos econômicos que pesam nas contas públicas.
Muito além do gasto com segurança pública e encarceramento, há ainda as
despesas com sistema de saúde e a perda de produtividade por tantas mortes precoces.
Nos vinte anos, a criminalidade custou ao Brasil 450 bilhões de reais em capacidade
produtiva, o equivalente a 7,6% do PIB de 2015.
O relatório “Custos Econômicos da criminalidade no Brasil” 1, produzido e divulgado
pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em 2018,
apontou que os custos econômicos da criminalidade cresceram substancialmente no Brasil
entre 1996 e 2015. O gasto saltou de cerca de R$ 113 bilhões para R$ 285 bilhões no
período.
No ano de 2015, os gastos chegaram a 4,38% do PIB com segurança pública,
segurança privada, seguros e perdas materiais, custos judiciais, perda de capacidade
produtiva, encarceramento e custos de serviços médicos e terapêuticos, nesta ordem,
foram os fatores que mais pesaram nesta conta.
O estudo ainda apontou que ao longo dessas duas décadas houve um forte
incremento dos gastos públicos e privados na área de segurança. Mas, a despeito desse
aumento, o retorno social foi limitado: nesse período, o número total de homicídios saltou
de 35 mil para 54 mil por ano2. Só no ano de 2017, o Brasil registrou 63.880 mortes
violentas, o maior número de homicídios da história, de acordo com dados divulgados pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública 3, o que significa uma média de 175 assassinatos por
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/governo-federal-apresenta-os-custos-economicos-da-criminalidade-no-brasil
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/governo-federal-apresenta-os-custos-economicos-da-criminalidade-no-brasil e
http://www.defesanet.com.br/front/noticia/29602/SAE---Custos-Economicos-da-Criminalidade-no-Brasil/
3
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/09/brasil-bate-novo-recorde-e-tem-maior-no-de-assassinatos-da-historia-em2017.ghtml
1
2
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dia. Esse investimento sem resultados positivos, somado ao baixo espaço fiscal de vários
estados, indica que é improvável que haja mais aumentos substanciais de gastos no setor,
de acordo com o relatório.
Ou seja, denota-se que é mais caro para os cofres públicos remediar do que prevenir
a criminalidade, o que reforça a necessidade de se investir em políticas de prevenção.
Por isso, compreendemos a necessidade de aumentar a eficiência das políticas de
segurança, buscando soluções de alto impacto e baixo custo. Para obter essa efetividade é
imperioso o estabelecimento de uma política de segurança baseada em evidências que
demonstrem quais tipos de intervenções funcionam.
A segurança é um direito humano fundamental, previsto inclusive na Constituição
Federal, e suas ações devem ser conexas e centralizadas, por meio de uma Política Nacional
de Segurança Pública, o que exige que a área tenha mais atenção da União.
Diante da crescente violência no país, o governo Michel Temer atendeu a uma
antiga reivindicação dos estudiosos da segurança pública e criou uma pasta própria para
cuidar dessas políticas, por meio da Medida Provisória n. 821, de 2018.
A redução nacional dos índices de criminalidade começou em 2018 e se intensificou
em 2019, segundo estatísticas oficiais, fruto da integração entre os governos e as forças de
segurança federal, estaduais e municipais. Esta estatística, indubitavelmente, é resultante
das medidas tomadas com a criação do Ministério da Segurança Pública, em 2018.
A criação do Ministério da Segurança Pública neste momento serviria, inclusive,
para preparar as instituições para a crise na segurança pública que se aproxima como
consequência do colapso na saúde e na economia, oriundas da pandemia da Covid-19.
Como forma de aumentar os investimentos e políticas públicas no combate e
controle da violência no país, entendemos que a criação do Ministério da Segurança
Pública, neste momento, com o condão de normatizar, orientar e coordenar a execução
efetiva das ações em todo o país, é o meio adequado e eficaz de reduzir a criminalidade.
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Ademais, sem a criação de uma pasta própria para os assuntos atinentes a
coordenação da Segurança Pública, em âmbito nacional, apenas uma Secretaria não tem a
capacidade política e meios adequados para coordenar a segurança pública lato sensu.
A inclusão que propomos na presente Medida Provisória não acarreta despesas,
além de ter total pertinência com a matéria originalmente tratada pelo texto que se
pretende alterar, nos termos definidos pelo STF, razão pela qual se pede apoio aos ilustres
Pares e do Relator na sua aprovação.
Sala da Comissão,

Deputado Subtenente Gonzaga
PDT/MG
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho
de 2019, para criar o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA Nº________

Art 1° Suprima-se da MPV 980/2020 a nova redação dada, no Art. 1°, aos Incisos IV a
VIII do Art. 26-C da Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019.
Art 2° Suprimam-se da MPV 980/2020 o Inciso II do Art. 2°, o Inciso IV do Art. 4°, o §
2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6° e os Incisos I e II do Art 8°.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 980/2020 versa sobre a recriação do Ministério das
Comunicações – MiniCom, que volta a funcionar como estrutura govername nta l
independente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. No entanto,
além da separação entre os mencionados órgãos, o texto estabelece a extinção da
Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da
República – Secom, incorporando suas áreas de competência ao Ministério das
Comunicações, que passa a ter três Secretarias.
Esta emenda propõe a supressão, no texto da MP, de todas as referências à Secom,
preservando tal estrutura vinculada à Presidência da República e mantendo o Ministér io
das Comunicações com apenas duas Secretarias (Radiodifusão e Telecomunicações).
Justifica-se a presente proposta por entender-se como inaceitável subordinar a
Secretaria responsável pela assessoria de imprensa, propaganda e gestão de recursos
publicitários milionários do Governo Federal (a Secom) ao Ministério responsável, por
sua vez, pela regulação, fiscalização e desenvolvimento de políticas públicas do Estado
brasileiro para o setor de Comunicações (o MiniCom). Tal desenho institucio na l
configuraria evidente e grave conflito de interesses, o que se pretende evitar.
Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, 15 de junho de 2020.

Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA

Art 1° Suprima-se da MPV 980/2020 a nova redação dada, no Art. 1°, aos Incisos IV a VIII
do Art. 26-C da Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019.
Art 2° Suprimam-se da MPV 980/2020 o Inciso II do Art. 2°, o Inciso IV do Art. 4°, o § 2°
do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6° e os Incisos I e II do Art 8°.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 980/2020 versa sobre a recriação do Ministério das
Comunicações – MiniCom, que volta a funcionar como estrutura governamental
independente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. No entanto,
além da separação entre os mencionados órgãos, o texto estabelece a extinção da
Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da
República – Secom, incorporando suas áreas de competência ao Ministério das
Comunicações, que passa a ter três Secretarias.
Esta emenda propõe a supressão, no texto da MP, de todas as referências à
Secom, preservando tal estrutura vinculada à Presidência da República e mantendo o
Ministério das Comunicações com apenas duas Secretarias (Radiodifusão e
Telecomunicações).
Justifica-se a presente proposta por entender-se como inaceitável subordinar a
Secretaria responsável pela assessoria de imprensa, propaganda e gestão de recursos
publicitários milionários do Governo Federal (a Secom) ao Ministério responsável, por
sua vez, pela regulação, fiscalização e desenvolvimento de políticas públicas do Estado
brasileiro para o setor de Comunicações (o MiniCom). Tal desenho institucional
configuraria evidente e grave conflito de interesses, o que se pretende evitar.
Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.

Sala de Sessões,

de

de 2020.

SENADOR JEAN PAUL PRATES (PT/RN)
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
15/06/2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, de 2020

AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEP. ANDRÉ FIGUEIREDO

TIPO
1( )SUPRESSIVA 2( )SUBSTITUTIVA 3( X)MODIFICATIVA 4( )ADITIVA 5( )SUBSTITUTIVO GLOBAL

O Art. 1º da Medida Provisória 980 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das Comunicações:
I - política nacional de telecomunicações;
II - política nacional de radiodifusão;
III - serviços postais, telecomunicações e radiodifusão; (NR)

“Art. 26-D. Integram a estrutura básica do Ministério das Comunicações duas secretarias.” (NR)

O Art. 2º da Medida Provisória 980 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º Fica extinto o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. (NR)

O Art. 4º da Medida Provisória 980 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º Ficam transformados, sem aumento de despesa:
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...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........................
III - dois cargos de nível 4 e três cargos de nível 2 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS alocados
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no cargo de Ministro de Estado das Comunicações, e

Art. 4º-A O poder executivo fica autorizado a transformar, sem aumento de despesa, cargos alocados ao Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para compor o quadro de servidores do Ministério das Comunicações.

O Art. 5º da Medida Provisória 980 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5ºA estrutura regimental dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações continuarão
vigentes e aplicáveis até a sua revogação expressa e dará apoio administrativo e jurídico ao Ministério das Comunicações .

O Art. 6º da Medida Provisória 980 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º Na data de entrada em vigor desta Medida Provisória:
I - ficam automaticamente exonerados os ocupantes dos cargos extintos e efetuadas as transformações de cargos
de que trata o art. 4º;
II - ficam subordinadas ao Ministro de Estado das Comunicações:
a) a Secretaria de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e
b) a Secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e
III - ficam subordinadas ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações as unidades administrativas do
extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, exceto aquelas mencionadas nas alíneas “ a” e “b”
do inciso II do caput.

O Art. 8º da Medida Provisória 980 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º Fica revogada a Seção IV do Capítulo II da Lei nº 13.844, de 2019.

JUSTIFICAÇÃO
Inicialmente, esta emenda visa manter a Secretaria Especial de Comunicação Social da
Secretaria de Governo da Presidência da República (SECOM) separada do Ministério das
Comunicações (MC), em virtude da necessidade de concentração das políticas públicas específicas
destas duas pastas, que, por terem uma importância estratégica na economia do País, precisam dar
prioridade de atuação de maneira separada em cada uma de suas competências.
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Ademais, em relação ao setor de radiodifusão, a incorporação das competências da SECOM
representa um grave conflito de interesses que o MC seja o outorgante, regulador, regulado (por meio
da Empresa Brasil de Comunicação que se incorpora), contratante (responsável pela aplicação da
verba e política publicitária do governo federal) e ainda faça o relacionamento institucional com os
mesmos atores.
É importante que o Ministério das Comunicações se mantenha estruturalmente forte e focado
de forma a garantir que as políticas de Estado voltadas para os setores de comunicações não se
confundam com a política de divulgação e propaganda do governo atual.
É, portanto, com o intuito de aprimoramento e busca de uma maior eficácia da administração
pública que se apresenta a presente emenda.

Dep. André Figueiredo
Brasília, 15 de junho de 2020
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Gabinete do Senador Humberto Costa

MEDIDA PROVISÓRIA N° 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho
de 2019, para criar o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA

Art 1° Suprima-se da MPV 980/2020 a nova redação dada, no Art. 1°, aos Incisos IV
a VIII do Art. 26-C da Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019.
Art 2° Suprimam-se da MPV 980/2020 o Inciso II do Art. 2°, o Inciso IV do Art. 4°, o
§2º do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6° e os Incisos I e II do Art 8°.

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória 980/2020 versa sobre a recriação do Ministério das
Comunicações – MiniCom, que volta a funcionar como estrutura governamental
independente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. No entanto,
além da separação entre os mencionados órgãos, o texto estabelece a extinção da
Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da
Presidência da República – Secom, incorporando suas áreas de competência ao
Ministério das Comunicações, que passa a ter três Secretarias.
Esta emenda propõe a supressão, no texto da MP, de todas as referências à
Secom, preservando tal estrutura vinculada à Presidência da República e mantendo
o Ministério das Comunicações com apenas duas Secretarias (Radiodifusão e
Telecomunicações).
Justifica-se a presente proposta por entender-se como inaceitável subordinar
a Secretaria responsável pela assessoria de imprensa, propaganda e gestão de
recursos publicitários milionários do Governo Federal (a Secom) ao Ministério
responsável, por sua vez, pela regulação, fiscalização e desenvolvimento de
políticas públicas do Estado brasileiro para o setor de Comunicações (o MiniCom).

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Ruy Carneiro, gabinete 01 | Praça dos T rês Poderes | CEP 70165-900 | Brasília DF
T elefone: +55 (61) 3303-6285 / 6288 | sen.humbertocosta@senado.leg.br
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Tal desenho institucional configuraria evidente e grave conflito de interesses, o que
se pretende evitar.
Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 15 de junho de 2020.

Senador HUMBERTO COSTA
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho

MEDIDA PROVISÓRIA N° 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.
EMENDA SUPRESSIVA
Art 1° Suprima-se da MPV 980/2020 a nova redação dada, no Art.
1°, aos Incisos IV a VIII do Art. 26-C da Lei n° 13.844, de 18 de junho de
2019.
Art 2° Suprimam-se da MPV 980/2020 o Inciso II do Art. 2°, o
Inciso IV do Art. 4°, o § 2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°
e os Incisos I e II do Art 8°.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 980/2020 versa sobre a recriação do Ministério das
Comunicações –

MiniCom,

governamental independente

que

volta

a

do Ministério

funcionar
da

como estrutura

Ciência,

Tecnologia e

Inovações – MCTI. No entanto, além da separação entre os mencionados
órgãos, o texto estabelece a extinção da Secretaria Especial de Comunicação
Social da Secretaria de Governo da Presidência da República – Secom,
incorporando suas áreas de competência ao Ministério das Comunicações,
que passa a ter três Secretarias.
Esta emenda propõe a supressão, no texto da MP, de todas as
referências à Secom, preservando tal estrutura vinculada à Presidência da
República e mantendo o Ministério das Comunicações com apenas duas
Secretarias (Radiodifusão e Telecomunicações).
Justifica-se a presente proposta por entender-se como inaceitável
subordinar

a

Secretaria

responsável pela

assessoria

de

imprensa,
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propaganda e gestão de recursos publicitários milionários do Governo Federal
(a Secom) ao Ministério responsável, por sua vez, pela regulação, fiscalização
e desenvolvimento de políticas públicas do Estado brasileiro para o setor de
Comunicações (o MiniCom). Tal desenho institucional configuraria evidente e
grave conflito de interesses, o que se pretende evitar.
Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala de Sessões,

de

de 2020.

Senador ROGÉRIO CARVALHO
PT/SE
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Liderança do Podemos

EMENDA Nº

- 2020

(à MPV nº 980, de 2020)

Suprimam-se os incisos IV, V e VII do art. 26-C da Lei nº
13.844, de 2019, incluídos pela Medida Provisória nº 980, de 2020.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda trata da exclusão, do âmbito de competências do
Ministério das Comunicação, dos incisos que incluíram, entre as
competências do recriado Ministério das Comunicações, a política de
comunicação e divulgação do Governo; o relacionamento com a imprensa e
pesquisa de opinião pública.
Não é razoável que o mesmo órgão que cuida das políticas
nacionais de telecomunicações e radiodifusão lide também com a
comunicação estratégica do governo, seu relacionamento com a imprensa e
pesquisa de opinião pública.
É nítida aqui a possibilidade de um conflito de interesses, que
leve à contaminação daquelas políticas públicas, que deveriam se pautar por
critérios técnicos e interesses nacionais objetivos, pelo direcionamento
partidário naturalmente presentes na comunicação enquanto ferramenta
estratégica e de divulgação do governo.
Não à toa, mesmo quando existente, o Ministério das
Comunicações, como em várias configurações de estruturas ministeriais
recentes, tal matéria ficava afeta não a essa pasta, mas sim à Casa Civil ou a
outra estrutura da Presidência da República.
Em sentido semelhante, não é oportuno incluir a pesquisa de
opinião pública como área de competência do referido Ministério. Não só
pelas razões já expostas, as quais também valem em grande parte aqui, mas
também porque para realização de missão como essa é necessária robusta
estrutura, cuja criação não deve ser cogitada no momento.
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Ademais, a confiabilidade dos dados produzidos no seio do
próprio governo é sempre questionável. Questões como auditagem externa,
risco de controle, manipulação e até substituição dos demais institutos de
pesquisa não podem ser desprezadas.
Sala da Comissão, 15 de junho de 2020.

Senador Alvaro Dias
PODEMOS/PR
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Liderança do Podemos

EMENDA Nº

- 2020

(à MPV nº 980, de 2020)

Acrescente-se o inciso IX ao Art. 26-C da Lei nº 13.844, de
2019, com a seguinte redação:
“Art. 26-C....................................................................................
.....................................................................................................
IX – política nacional de inclusão e expansão digital
...................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
De acordo com o Relatório “Internet, Desinformação e
Democracia”, publicado em março de 2020 pelo Comitê Gestor da Internet
no Brasil (CGI), no Brasil, 76% da população já tem acesso à internet, sendo
que 97% dessas pessoas utilizam os celulares para acessar a rede, por meio
de planos de acesso limitado pagos às operadoras de telefonia. Isso significa
que a população de baixa renda tem que pagar para navegar pela internet.
Ao contrário de outras nações, são escassos os chamados pontos
de free wi-fi (internet livre) no país, o que permitiria acesso gratuito à rede,
a qualquer pessoa. Esses pontos, quando existem, estão concentrados em
poucas áreas das grandes capitais. Também se note que, enquanto os países
desenvolvidos atuam há quase uma década com redes de alta velocidade
(5G), a Anatel ainda prepara o leilão que vai permitir que essa tecnologia
seja utilizada no Brasil, cuja concentração do tráfego na rede ainda se dá
pelas redes 3G e 4 G.
A pandemia do coronavírus também deixou patente o fato de
que a desigualdade social e econômica se reproduz no âmbito da
desigualdade digital. Não faltaram matérias jornalísticas informando sobre a
dificuldade que os alunos de escolas públicas enfrentam, em comparação
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com as crianças de classe média e alta, para realizar as atividades escolares
a distância, seja por falta de computadores, seja pela ausência de redes de
internet em suas residências.
Há ainda, como forte argumento para que o Ministério das
Comunicações cuide, de forma dedicada e central, da inclusão e expansão
digital, a questão da educação midiática ou digital, que é apontada pelos
especialistas, como o grande antídoto para as fake news e para a
conscientização política e cidadã.
Assim, ainda que no Brasil já existam cerca de 150 milhões de
pessoas usando a internet, esse acesso se dá de maneira precária, desigual,
não coordenado ou direcionado para o avanço tecnológico e intelectual da
totalidade da população.
Nenhum país do mundo, na atualidade, pensa estrategicamente
em desenvolvimento sem uma internet maciça, expandida, poderosa e
acessível a todos os seus cidadãos.
Sala da Comissão, 15 de junho de 2020.

Senador Alvaro Dias
PODEMOS/PR
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EMENDA Nº

- CMMPV

(à MPV nº 980, de 2020)

Dê-se ao art. 7º da Medida Provisória nº 980, de 2020, a
seguinte redação:
“Art. 7º .............................................................
...........................................................................
§ 3º Observado o § 5º deste artigo, aplica-se o disposto neste
artigo a:
...........................................................................
§ 5º Para os fins desta Lei, as vedações do § 1º não incide m
sobre:
I – servidores efetivos que não integrem os quadros de pessoal
do Poder Executivo federal;
II – pessoal temporário não vinculado ao Poder Executivo
federal;
III – empregados públicos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; e
IV – militares dos Estados e do Distrito Federal colocados à
disposição ou cedidos para a União.”

JUSTIFICAÇÃO
A emenda que propomos visa a impedir interpretações
equivocadas, contrastantes com o ordenamento jurídico.
O final do § 1º do art. 7º da MPV determina que a transferência
de pessoal a que se refere o caput do artigo “não implicará alteração
remuneratória e não poderá ser obstada a pretexto de limitação de exercício
em outro órgão ou entidade por força de lei especial”. O § 3º do artigo
identifica a quem se aplica o ali disposto.
Em razão da separação de Poderes, da autonomia administrativa
concedida a determinados órgãos e do princípio federativo, que delimita a
reserva de iniciativa para dispor sobre o regime jurídico dos servidores das
diferentes administrações, assim como, no que couber, sobre os respectivos
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empregados públicos. Portanto, especificamos que os interditos do § 1º do
art. 7º não se aplicam a servidores efetivos e temporários não pertencentes
ao Poder Executivo federal, a empregados públicos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e a militares dos Estados e do Distrito Federal.

Sala da Comissão,

Senador ROBERTO ROCHA
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho
de 2019, para criar o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.
EMENDA ADITIVA Nº____________
Acrescente-se, onde couber, o seguinte Art. à Medida Provisória nº 980/2020:
“Art Fica criado o Conselho Multissetorial de Acompanhamento de Políticas Públicas em
Comunicações, vinculado ao Ministério das Comunicações, constituído por:
I – 4 (quatro) representantes do Ministério das Comunicações;
II – 1 (um) representante da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
III – 1 (um) representante da Casa Civil da Presidência da República;
IV – 2 (dois) representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações, dos quais
1 (um) representando as prestadoras de pequeno porte;
V – 2 (dois) representantes de empresas de radiodifusão;
VI – 4 (quatro) representantes da sociedade civil;
VII – 4 (quatro) representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1° Compete ao Conselho:
I – Acompanhar o processo de uso e distribuição do espectro nacional de radiofrequênc ia,
produzindo relatórios técnicos semestrais contendo observações, recomendações, críticas
e sugestões a respeito das políticas adotadas;
II – Acompanhar o processo de expansão da radiodifusão e banda-larga, produzindo
relatórios técnicos semestrais contendo observações, recomendações, críticas e sugestões
a respeito das políticas adotadas.
III – Realizar análise de políticas públicas em andamento nas áreas de competência do
Ministério das Comunicações e sugerir ajustes, bem como novos programas, ações e
projetos.
§ 2° Regulamento disporá sobre normas e dinâmica interna de funcionamento.
§ 3° A participação no Conselho será considerada função relevante e não será
remunerada.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 980/2020 versa sobre a recriação do Ministério das
Comunicações – MiniCom, que volta a funcionar como estrutura govername nta l
independente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI.
Estarão sob responsabilidade do MiniCom a implementação de políticas públicas
estratégicas ao desenvolvimento nacional, nas áreas de telecomunicações e radiodifusão.
A presente emenda busca conferir transparência e democratizar a participação da
sociedade civil, bem como das próprias empresas do setor, na formulação,
implementação, monitoramento e avaliação das políticas, em linha com modelos de
gestão adequados às realidades complexas e em constante transformação no século XXI.
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Diante dos enormes desafios na área de Comunicações colocados ao país, bem
como dos vultosos interesses de toda ordem, nacionais e internacionais, envolvidos na
execução de políticas no setor, entende-se imprescindível ampliar os mecanismos de
acompanhamento democrático do MiniCom. Tais mecanismos poderão contribuir,
sobremaneira, à observação dos aspectos técnicos e republicanos, além de defesa da
soberania nacional, em processos como a concessão de rádios e TVs e licitação do 5G no
Brasil.
Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala da Comissão, 15 de junho de 2020.
Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho
de 2019, para criar o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.
EMENDA ADITIVA Nº______________
Acrescente-se, onde couber, o seguinte Art. à Medida Provisória nº 980/2020:
“Art O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) será
administrado por um Conselho Gestor constituído por:
I – 2 (dois) representantes do Ministério das Comunicações, a quem caberá presidi-lo;
II – 1 (um) representante do Ministério da Economia;
III – 1 (um) representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV – 1 (um) representante do Ministério da Educação;
V – 1 (um) representante do Ministério da Saúde;
VI – 1 (um) representante da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
VII – 2 (dois) representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações, dos quais
1 (um) represente as prestadoras de pequeno
porte; e
VIII – 3 (três) representantes da sociedade civil.
§ 1° Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as aplicações do
fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos pelos
programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a proposta
orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária anual a que se refere
o § 5° do art. 165 da Constituição, levando em consideração o estabelecido no art. 5° da
Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, o atendimento do interesse público, a redução das
desigualdades regionais, a progressiva expansão das redes de telecomunicações a todo o
território nacional e a melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações. ” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O acesso à Internet é essencial para o exercício da cidadania. A Câmara e o
Senado já aprovaram projetos de lei para que recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (FUST) possam ser usados na ampliação da banda larga.
Seria essencial que tais recursos já estivessem disponíveis para apoiar as comunidades
vulneráveis que não dispõem de serviço de conexão à Internet em preço e qualidade
adequados para um serviço tão essencial na contemporaneidade.
É neste sentido que propõe-se a criação do Conselho Gestor do Fundo,
atrelado ao Ministério das Comunicações, tal qual sugerido pela própria Anatel, com
anuência do setor e da sociedade civil, e apoio da Secretaria de Telecomunicações até o
momento. O entendimento de todos é que o Conselho Gestor do Fust é essencial para que
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se possa iniciar o planejamento do uso dos recursos para expansão das redes de
telecomunicações e garantir sua aplicação - de forma a impulsionar a economia e gerar
oportunidades educacionais, de atendimento de saúde e econômicas para toda população.
Vale frisar que o plenário da Câmara aprovou em dezembro de 2019 o Projeto
de Lei N° 1481 de 2007 do Senado, que prevê a criação do Conselho Gestor do FUST,
de forma que a presente proposta de emenda está em acordo com aquilo que a Casa já
deliberou no sentido de garantir a governança e aplicação do Fundo.
Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala da Comissão, 15 de junho de 2020.
Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a transparência das campanhas
de publicidade e propaganda contratadas
pela Secretaria Especial de Comunicação
Social da Presidência da República.

EMENDA ADITIVA

Adicione-se o seguinte artigo à Medida Provisória n. 980/2020:
“Art. X A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República
deverá divulgar, em sítio eletrônico, as seguintes informações sobre as campanhas de
publicidade e propaganda contratadas pelo governo federal:
I – objeto da campanha;
II – empresa contratada para execução;
III – valor contratado;
III – duração da campanha; e
IV – canais de divulgação.” (NR)

JUSTIFICATIVA
O Ministério Público Federal (MPF) determinou a abertura de inquéritos para
apurar suspeitas de que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
(Secom) esteja direcionando verba publicitária para sites ideológicos alinhados ao
governo do presidente Jair Bolsonaro.
O MPF acusou o governo federal de "falta de transparência" na aplicação da
verba da Secom, que "pode levar à "má aplicação dos recursos públicos, eventuais
direcionamentos por motivação pessoal ou político-ideológica" e "censura indireta" a
veículos não alinhados com o governo.
Há, ainda, diversas outras polêmicas, envolvendo peças publicitárias do
Executivo divulgadas em sites inapropriados, inclusive em sites de fake News, com
conteúdo impróprio ou contratadas por valores exorbitantes. Ademais, recentemente,
canais oficiais da Secretaria divulgaram mensagens que fazem apologia à prática de
crimes contra a humanidade e a graves violações aos direitos humanos, na contramão
do Estado Democrático de Direito e dos princípios fundamentais da Constituição
brasileira.
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Diante de tais questões inadmissíveis, recorrentes na prática da Secom, no atual
governo, faz-se necessário exigir que todos os dados das campanhas publicitárias sejam
devidamente publicados, em sítio eletrônico de acesso geral, com vistas a resguardar a
transparência das informações e a facilitar o controle social e o realizado pelos órgãos
fiscalizatórios e pelo Poder Legislativo.

Plenário Ulisses Guimarães, 15 de junho de 2020.

JOSÉ GUIMARÃES (PT/CE)
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados
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EMENDA À MEDIDA PROVISÓRIA 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
(Do Sr. Arnaldo Jardim)

Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações
e o Ministério das Comunicações.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o art. 26-E à Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
alterada pela MP nº 980, de 2020, com o seguinte teor:

“Art.26-E. É vedada a nomeação, para ocupar o cargo de
Ministro das Comunicações, de pessoa que seja proprietária de
empresa de comunicação ou detenha participação em grupo
empresarial de comunicação.
Parágrafo único. Fica vedada ainda a nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de quem seja proprietário de
empresa de comunicação ou detenha participação em grupo
empresarial de comunicação.”

JUSTIFICATIVA
O conflito de interesses pode ser caracterizado pelo confronto entre
interesses públicos e privado que possa comprometer o interesse coletivo ou
influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. Compete a
todo ocupante de cargo, função ou emprego no Poder Executivo Federal agir
de modo a prevenir ou a impedir possível conflito de interesses e a resguardar
informação privilegiada. Em outras palavras, no âmbito da Administração
Pública fica caracterizado o conflito quando há uma colisão entre o exercício de
determinada função pública e interesses privados, sejam eles próprios ou de
terceiros. Por essa razão, os atos administrativos devem sempre perseguir o
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interesse público, a fim de preservar os princípios da moralidade, legalidade,
impessoalidade, publicidade e eficiência.
Tendo em vista que o Ministério das Comunicações é o responsável pela
política nacional de telecomunicações, de radiodifusão e serviços postais,
dentre outras, faz-se necessário que o ministro nomeado não seja proprietário
e tampouco detenha participação em empresa de comunicação ou em grupo
empresarial de comunicação, bem como não possua relação conjugal ou de
parentesco com quem o seja ou detenha. Caso contrário, é obvio o conflito de
interesses por afronta aos princípios acima elencados, notadamente o da
moralidade e o da impessoalidade.

Sala das Reuniões, em

de junho de 2020

Deputado ARNALDO JARDIM
CIDADANIA/ SP
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações.
EMENDA N.
Dê-se à Medida Provisória nº 980, de 2020, a seguinte redação:
“Art. 1º A Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
‘Art. 47 ....................................................................
..................................................................................
IX – pesquisa epidemiológica e prevenção a pandemias.’
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
JUSTIFICATIVA
A situação do Brasil sob a pandemia gera sérias preocupações,
principalmente tendo em vista a falta de coordenação de uma política
nacional, que deveria ser conduzida pelo governo federal. Todos os esforços,
neste momento, deveriam estar sendo carreados para o combate à crise.
Ultrapassamos a marca dos quarenta mil mortos. Um dado estarrecedor e que
vem aumentando de forma dramática a cada dia.
A inação do governo federal é chocante. E a recriação do ministério
das comunicações, hoje, não deve ser encarada como matéria relevante ou
urgente, como prevê o art. 62 da nossa Carta Magna. Por esse motivo,
propomos a presente Emenda com vistas a focar o debate naquilo que
realmente contribuirá para o enfrentamento desta crise de saúde, com o intuito
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de prever nominalmente entre as áreas que constituem competência do
Ministério da Saúde “pesquisa epidemiológica e prevenção a pandemias”.
Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta Emenda Substitutiva Global.
Sala das Comissões,

de junho de 2020.

Deputado Arnaldo Jardim
CIDADANIA/SP
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MPV 980
00015

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA N° 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério
da
Ciência,
Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.
EMENDA SUPRESSIVA
Art 1° Suprima-se da MPV 980/2020 a nova redação dada, no Art. 1°, aos
Incisos IV a VIII do Art. 26-C da Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019.
Art 2° Suprimam-se da MPV 980/2020 o Inciso II do Art. 2°, o Inciso IV do
Art. 4°, o § 2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6° e os Incisos I e
II do Art 8°.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória 980/2020 versa sobre a recriação do Ministério
das Comunicações – MiniCom, que volta a funcionar como estrutura
governamental independente do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações – MCTI. No entanto, além da separação entre os mencionados
órgãos, o texto estabelece a extinção da Secretaria Especial de Comunicação
Social da Secretaria de Governo da Presidência da República – Secom,
incorporando suas áreas de competência ao Ministério das Comunicações,
que passa a ter três Secretarias.
Esta emenda propõe a supressão, no texto da MP, de todas as
referências à Secom, preservando tal estrutura vinculada à Presidência da
República e mantendo o Ministério das Comunicações com apenas duas
Secretarias (Radiodifusão e Telecomunicações).
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Gabinete do Senador Jaques Wagner

Justifica-se a presente proposta por entender-se como inaceitável
subordinar a Secretaria responsável pela assessoria de imprensa, propaganda
e gestão de recursos publicitários milionários do Governo Federal (a Secom)
ao Ministério responsável, por sua vez, pela regulação, fiscalização e
desenvolvimento de políticas públicas do Estado brasileiro para o setor de
Comunicações (o MiniCom). Tal desenho institucional configuraria evidente
e grave conflito de interesses, o que se pretende evitar.
Pelo exposto, solicito apoio para a aprovação desta emenda.
Sala de Sessões,

de

de 2020.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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MPV 980
00016

Gabinete do Senador Jaques Wagner

MEDIDA PROVISÓRIA N° 980,

de 2020.

“Altera a Lei nº 13.844, de 18
de junho de 2019, para criar o
Ministério
da
Ciência,
Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.”
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, novos artigos à MPV 980, de
2020, com a seguinte redação:
" Art. 1º A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
empresa pública federal vinculada ao Ministério das
Comunicações não poderá ser objeto de desestatização."
JUSTIFICAÇÃO

O tema das privatizações, em que pese o clima de incertezas e
aversão ao risco que tomou conta do mercado mundial diante da Covid-19,
e que abalou diretamente o clima de vendas de ativos, ainda ameaça o
patrimônio nacional, conforme demonstram falas contraditórias de
autoridades do Ministério da Economia.
Nesse quadro, consoante nos lembra a Associação dos Profissionais
dos Correios, é preciso reavaliar o significado desses ativos para o país no
pós-pandemia, já que estruturas públicas têm sido postas à prova e
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Gabinete do Senador Jaques Wagner

demonstrado sua importância. Além das estruturas de saúde pública, outras
têm se mostrado valiosas para amenizar essa quarentena, como os Correios,
cujo serviço tem sido fundamental para manter vivas muitas empresas, além
de assegurar a chegada de medicamentos e outros bens aos lares dos
brasileiros.
Diante da gravíssima crise pela qual a pandemia do COVID-19, é de
todo evidente a importância dos Correios, empresas de e-commerce
continuam operando normalmente, até mesmo com ampliação de demanda.
Empresas que não operavam por esse canal passaram a utilizá-lo,
assegurando o fornecimento de seus produtos por via postal.
A infraestrutura postal dos Correios garante uma plataforma onde
empresas desenvolvem seus negócios e chegam a todo o Brasil, mesmo
durante a pandemia. Assim, não deveríamos discutir se os Correios teriam
ou não de estar entre as estatais a serem privatizadas às pressas, mas sim em
como esta estrutura pode ser fortalecida, já que a logística postal é essencial.
Manter e fortalecer essa infraestrutura é uma decisão estratégica que
deveria se sobrepor à intenção de privatização manifestada pela área
econômica do governo, afinal tal infraestrutura será muito mais útil ao
mercado e ao governo se permanecer operando normalmente.
Nesse sentido, será importante que o Congresso Nacional saiba
proteger a infraestrutura postal pública, a bem das milhares de empresas que
dependem dos Correios para levar seus produtos a todo o país e dos milhões
de cidadãos brasileiros que se beneficiam da capilaridade do serviço postal,
que supera distâncias e dificuldades logísticas para chegar a todos os
municípios.
Sala das comissões,

junho de 2020.

SENADOR JAQUES WAGNER
PT – BA
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MPV 980
00017

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA N.º ____________
Suprimam-se os Incisos IV, V, VI, VII e VIII do Art 26-C da Lei 13.844,
de 18 de junho de 2019, dado pelo Artigo 1º; o Inciso II do Art. 2°; o Inciso IV
do Art. 4°; o §2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°; e os Incisos I e
II do Art 8°, da Medida Provisória 980, de 2020 .

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é retirar de um Ministério que deve fazer
políticas públicas para as comunicações no Brasil a parte que cuida da
comunicação pessoal do presidente e também do governo. Por isso, ela
suprime os seguintes incisos da nova redação dada ao art. 26-C, modificado
no Artigo 1 da presente MP: IV - política de comunicação e divulgação do
Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.

É nesta parte de radiodifusão que acontece a mudança mais
importante e potencialmente mais polêmica da recriação do Ministério e
Comunicações. Pela primeira vez, o Ministério das Comunicações terá sob si
a área de comunicação institucional do governo, tradicionalmente ligada ao
Planalto, incluindo a relação com a imprensa, a gestão de verbas publicitárias
e a transferência da EBC (estatal responsável pela TV Brasil), além da
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atribuição de gerir o "sistema brasileiro de televisão pública". Isso significa
um ministério que terá, em uma ponta, a função de regular e outorgar
empresas de radiodifusão e, de outra, a tarefa de manter o relacionamento
comercial e editorial com veículos de comunicação. Uma mistura que só pode
dar errado.
Como bem lembra o Intervozes, a Secretária Especial de
Comunicação Social faz análise dos projetos de publicidades dos ministérios
e valida. Assim, na verdade, não poderia estar dentro de nenhum ministério.
E o Ministério das Comunicações regula as empresas de radiodifusão e
telecomunicações que podem ser beneficiadas ou não pelas práticas da
Secom, de forma que há, de fato, enorme conflito de interesses em juntar as
coisas. A política da Secom de favorecer com publicidade os amigos vai ser
levada também para a liberação de outorgas de radiodifusão.
Deixar o sistema público de comunicação no Minicom também é
temerário. Considerando-se a clara intenção de privatizar a EBC, subordinála ao Minicom, que atende aos interesses das empresas de radiodifusão que
desejam ver a EBC morta, é decretar seu fim mesmo.
Enfim, de maneira geral, são áreas com imenso potencial de conflito
de interesses, uma vez que o ministério passa a ter três instrumentos de
pressão (outorga, regulação e verbas) sobre empresas com as quais se
relaciona institucionalmente (imprensa). Por este motivo, a SECOM deve
permanecer vinculada ao Palácio do Planalto, o que também está previsto
nesta emenda.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão. A outorga de concessões, permissões e autorizações de
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radiodifusão a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no
Brasil, sendo que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados
controlavam, direta ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura
da época da ação, 30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas
jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão.
E agora, após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao
Ministério Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Para evitar o agravamento de todos esses problemas , solicitamos
apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em
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MPV 980
00018

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se entre as áreas de Competência do Ministério das
Comunicações, o seguinte inciso ao artigo 26-6, dado pelo Art. 1 da Medida
Provisória 980, de 10 de junho de 2020:
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os princípios e garantias previstos nas Leis nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e nº 13.709, de 14
de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e para
promoção de campanhas de informação e educativas, com o objetivo de
conter a disseminação e o compartilhamento de notícias falsas.
.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o combate à desinformação
faça parte das diretrizes do órgão de governo agora responsável pelas
políticas de comunicação. O tema está em franco debate na sociedade e no
Parlamento, de maneira que as políticas públicas e a atuação do Estado
devem ser construídas para proteger a população da disseminação de
notícias falsas, que prejudicam o desenvolvimento econômico, social e
cultural do Brasil.
Destaque-se que conforme têm revelado os trabalhos da CPMI das
Fake News, há atualmente uma estrutura que semeia desinformação, em
forma de fake news. É o chamado Gabinete do Ódio, que funcionaria nas
dependências do Palácio do Planalto e teria o Sr. Carlos Bolsonaro, filho do
Presidente da República, como um dos seus organizadores. A atividade
criminosa do Gabinete do Ódio consistiria na produção e na difusão em larga
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escala de notícias falsas com objetivos políticos. Há uma clara ação
coordenada de divulgação de fake news com o objetivo de destruir
reputações e afrontar o Estado Democrático de Direito, com a indisfarçável
participação de uma rede, amplamente articulada, de políticos e empresários
que atacam, difamam e caluniam agentes públicos e qualquer opositor
democrático do atual mandatário da Presidência da República.
O Gabinete do Ódio também é investigado no Inquérito nº 4781 que
tramita no Supremo Tribunal Federal, apurando a disseminação organizada e
sistemática de Fake News, com o objetivo de desestabilizar o regime
democrático e destruir reputações, relatado pelo Exmo. Ministro Alexandre de
Moraes. No âmbito deste Inquérito, o Ministro Alexandre de Moraes
determinou a expedição de 29 mandados de busca e apreensão de
computadores e celulares pertencentes a agentes públicos, políticos,
empresários e “ativistas” que formam a rede ligada ao Gabinete do Ódio e
que são aliados do Presidente da República.
Desta forma, de maneira a evitar que o próprio Estado seja um vetor
de desinformação da sociedade a quem tem o dever de bem informar, é
importante que ele mesmo seja um agente de campanhas educativas evitar a
desinformação.

Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta Emenda.
Sala das comissões, em
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MPV 980
00019

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das Comunicações.
EMENDA Nº _________
Acrescente-se à Medida Provisória nº 890, de 2020, o seguinte dispositivo:
Art. É proibida a privatização, alienação de ações que representem
a transferência ou perda de controle acionário, desestatização,
cisões, fusões, desinvestimentos e extinção da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, criada pela Lei nº 11.652, de 2008.
§1º. Ficam anulados os processos administrativos em curso, e os
atos administrativos com previsão de serem realizados, visando a
privatização, desestatização, desinvestimentos, alienação de ações
que repercutem em perda do controle acionário, e demais medidas
previstas no caput, da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
§2º. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto nesta
lei, sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV, da
Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
…………………………………………………………… (AC).
JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa impedir que qualquer governo venha a destruir a comunicação
pública brasileira, por meio da privatização da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. A
destruição da EBC como estrutura pública não só é um tremendo equívoco , como
também é inconstitucional, já que a Constituição Federal, em seu Artigo 223, prevê a
existência dos sistemas público, privado e estatal. Foi este artigo que deu origem à EBC,
em 2008, nos moldes da BBC do Reino Unido, PBS nos Estados Unidos, RTP em
Portugal e NHK no Japão. A mídia pública foi criada nas primeiras décadas do século XX ,
depois de ampla discussão mundial, mediada por órgãos importantes como a Unesco,
para atender às demandas por informação e cultura dos cidadãos, que não conseguem
ser garantidas por empresas em busca de lucro.
Alegar problemas financeiros para privatizar a EBC faz parte da estratégia de
desinformação do atual governo. Isso porque a empresa nunca foi criada para ser
autosuficiente – já que isso não acontece em veículos públicos, mas para ter receitas da
União. Desta forma, não fazendo sentido falar em “deficit”, como o go verno faz de
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propósito. Isso porque a EBC não comercializa serviços, como luz e água, mas oferece
gratuitamente conteúdos aos cidadãos. Não só a eles diretamente, mas a milhares de
rádios, jornais e sites, que recorrem a notícias e programas produzidos pela empresa.
Entretanto, mesmo sendo obrigação da União custear o direito à informação por
meio de uma comunicação prevista na Constituição, a EBC tem , sim, uma fonte de
receitas próprias, instituída por lei, a “Contribuição para o Fomento à Radiodifusão
Pública”. O valor represado e não utilizado pelo governo a tual e pelas gestões anteriores por volta de 1,3 bilhão de reais, segundo sindicatos da área 1 - , seria suficiente para
custear a empresa por anos. Assim, diferentemente do que diz o Executivo, a EBC não
somente não tem déficit, pois este não faz sentido, mas ainda tem muito superávit para
ser repassado pelo caixa do Tesouro.
Outro argumento falacioso para a privatização da empresa são métricas de
audiência. Como explicam os sindicatos da área 2, historicamente a empresa foi preterida
ou sabotada (como na transição para a TV digital, entrega de retransmissoras, não
transmissão de estações de rádio ou não veiculação em HD no lineup das operadoras de
TV paga), com investimento insuficiente para que chegasse às casas do conjunto da
população com qualidade. Isso sem contar que audiência altíssima não pode ser a única
meta de um veículo público, que tem viés educativo e cultural. Este tipo de emissora
também tem um papel de formar potencial propagadores de informação e cultura dentro
de suas comunidades, inclusive a pessoas que não assistem (ou ouvem) ao seu
conteúdo.
A fusão da TV pública (TV Brasil) com o canal governamental (NBR, agora
chamada de TV Brasil.gov) feita pelo atual governo contribuiu para prejudicar a
atratividade das emissoras, além de tentar destruir o caráter público da empresa. Por isso
tudo, a inclusão da EBC no plano de privatizações do governo federal significa um
desrespeito à Constituição, um ataque ao direito à informação da sociedade brasilei ra e
uma redução da transparência do Poder Executivo.
De maneira que, para evitar que isso aconteça neste e em qualquer outro governo,
pedimos apoio aos nobres Pares apoio para esta emenda.

Sala de Comissões,

de junho de 2020.

1 http://www.radialistasrj.org.br/noticias/privatizacao-ebc/
2

Idem
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MPV 980
00020

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Gestor
das Políticas de ampliação da banda larga e gestão do FUST - Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, constituído por:
I – um representante do Ministério das Comunicações, a quem caberá
presidi-lo
II – um representante do Ministério da Educação;
III – um representante do Ministério da Saúde;
IV – um representante do Ministério da Defesa;
V – um representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES;
VII – dois representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações,
dos quais um representando as prestadoras de pequeno porte; e
VIII – dois representantes da sociedade civil.
IX – dois representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1o Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as
aplicações do fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do
Fust;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos
pelos programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 5} do art. 165 da Constituição, levando em
consideração o estabelecido no art. 5o desta Lei, o atendimento do interesse
público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva expansão das
redes de telecomunicações a todo o território nacional e a melhoria da
qualidade dos serviços de telecomunicações.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é viabilizar o funcionamento imediato do
Conselho Gestor do Fundo de Universalização das Telecomunicações – Fust,
já previsto no PL 1481/2007, remetido no final de 2019 para o Senado
Federal e também previsto em minuta de projeto feito pela Anatel. Isso
porque, tanto Anatel quanto Ministério da Ciência e Tecnologia, até então
responsável pelo Fust, já admitiram que sem o comitê gestor fica muito difícil
avançar na utilização do Fundo.
O PERT faz um levantamento das localidades e tipos de redes de
telecomunicações que não têm infraestruturas de telecomunicações
necessárias para atender a demanda por acesso a internet rápida da
população brasileira. E faz parte da proposta defendida pela Anatel a
destinação dos recursos do Fust para cobrir, no todo ou em parte,
investimentos e custos. Para solucionar problemas apontados pelo Tribunal
de Contas da União -TCU, no tocante à falta de articulação política entre os
agentes públicos e entre esses e o setor privado, a proposta sugere a gestão
colegiada do fundo, inspirada nos fundos setoriais de ciência e tecnologia,
como o Funttel.
Ao Conselho Gestor caberia formular políticas, diretrizes gerais e
prioridades para orientar as aplicações do Fust, assim como definir os
programas, projetos e atividades a serem financiados com recursos do fundo.
Participam os principais ministérios ligados à área, Anatel, sociedade civil,
acadêmicos e BNDES. Tendo assim uma formação plural de mérito e
também de agente financeiro.

Por essas razões, e pela necessidade urgente, revelada pela
pandemia de COVID-19, de investir em acesso maciço da população à
internet rápida, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.
Sala das comissões, em
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MPV 980
00021

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020 .

“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo, especialmente a Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, em observação ao que determina a Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que a comunicação pública,
missão da Empresa Brasil de Telecomunicação – EBC seja garantida por
diretrizes do órgão de Estado que deve zelar pelas comunicações no País.
O Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender
políticas públicas para comunicação pública, diferenciando claramente o que
é comunicação de governo - importante para que a população saiba o que o
governo do momento está fazendo -, de comunicação de caráter público marcada por informações de interesse e serviço público, que não só do
governo. Lembrando que a comunicação pública deve estar sempre baseada
em estrutura dialógica com a sociedade, como bem explicado pelo sociólogo
francês Pierre Zémor, a maior referência mundial em comunicação pública. É
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esta combinação que permitirá aos cidadãos brasileiros ficar a par do que o
governo faz e também informar-se sobre todo mais que é necessário para
poder manifestar-se e agir politicamente, exercendo a cidadania de forma
plena.
Uma boa comunicação pública é fundamental para dar condições à
sociedade de discernir também informações falsas e conter a epidemia de
fake news que tantos transtornos tem trazido ao país. Mas o que está
acontecendo é justamente uma campanha contra a comunicação pública,
com a destruição da EBC, paralelamente à disseminação de desinformação.
Há censura e perseguição na empresa.
No início de 2019, aconteceram as primeiras denúncias de censura na
EBC, segundo matéria veiculada pelo site Intervozes1, reconhecido pela sua
atuação em prol da comunicação social e pública no Brasil . A matéria conta
que, no final de março, trabalhadores da EBC fizeram circular, nas redes
sociais, denúncias de censura na cobertura jornalística sobre o Golpe Militar
de 642. O texto do Intervozes conta que “nas reportagens e títulos que tratam
sobre o assunto, o termo ‘ditadura’ está sendo sistematicamente substituído
por ‘regime militar’, a não ser quando as matérias trazem declarações do
presidente para negar o fato: ‘para Bolsonaro, não houve ditadura no Brasil’.
A palavra ‘golpe’ é ainda mais escondida. No lugar de ‘aniversário do golpe’,
se usa ‘comemoração de 31 de março de 1964’”.
Uma nota da Comissão de Empregados e dos Sindicatos de
Jornalistas e Radialistas do DF, RJ e SP 3 denunciou inclusive, à época, “a
orientação da não veiculação de reportagens sobre a ação da DPU e da
recomendação do MPF (substituindo matéria por “nota”, para fingir equilíbrio,
quando se sabe o valor de cada formato dentro de um jornal), da retirada,
redução ou desvalorização de relatos de vítimas da ditadura e até mesmo de
dados já amplamente divulgados sobre o número de mortos e desaparecidos
no período” .
Houve relatos também de que os profissionais que produziam matéria
sobre a saída do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) do Brasil, após
http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
1

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
2

Também disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-ahistoria-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
3
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ameaças de morte que se intensificaram com a vitória do Bolsonaro, foram
censurados pelas chefias4. Mais um de muitos exemplos.
Em 12 de abril de 2019, mais uma denúncia gravíssima, veiculada
pelo site da Revista Época: “A Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
ordenou aos funcionários que não usem o termo "fuzilamento" para falar do
assassinato do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro fuzilado por
80 tiros de fuzis no domingo, no Rio de Janeiro, por militares” 5 . Uma das
maiores tragédias por meio de abuso da força policial no Brasil. A matéria
conta que uma mensagem interna da empresa mostra um repórter da rádio
da EBC questionando a ordem de retirar a palavra “fuzilamento” da matéria
que estava fazendo sobre a morte do músico Evaldo. Seu chefe teria
respondido que “’fuzilamento’ não é a palavra usada "oficialmente", e por isso
seria retirada”. Outros funcionários, ainda segundo a matéria, relataram
anonimamente, terem ciência das ordens para não afirmar nas matérias
sobre o assunto que houve fuzilamento. A Agência Brasil, de fato, não usou o
termo em nenhuma de suas reportagens, substituindo por frases como, "o
Exército disparou contra um carro de passeio" e "o carro em que estava foi
atingido".
Em outubro de 2019, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União (TCU) pediu que a Corte investigasse a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) por censura à imagem de Marielle Franco na TV Brasil .
"Situação de extrema gravidade, visto que podem resvalar para um ato de
censura flagrantemente i nconstitucional, com potencial de fazer incidir sobre
essa conduta dos responsáveis as sanções cabíveis no âmbito do controle
externo", escreveu o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, em ofício ao
presidente do TCU. Furtado afirmou que, além da censura , a empresa pode
ter incorrido em "flagrante desvio de finalidade pública" ao vetar a imagem de
Marielle Franco, ligada ao movimento LGBT e à esquerda, "dois assuntos
que, sistematicamente, são objetos de atos de censura por parte de órgãos
públicos no âmbito cultural, conforme investigações levadas a efeito por
órgãos de controle nos últimos meses".

https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/governo-corta-cargos-eprogramas-censura-conteudos-e-aprofunda-desmonte-da-ebc/
4

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ebc-ordenou-censurafuzilamento-em-morte-de-musico-fuzilado-por-militares23593030?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compa
rtilhar
5
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Por essas razões, para proteger o direito à comunicação pública de
qualidade, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.

Sala das comissões, em
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MPV 980
00022

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Curador
da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, constituído por 22 membros,
sendo:
I - 15 representantes da sociedade civil;
II - 4 do Governo Federal;
III - 1 da Câmara dos Deputados;
IV - 1 do Senado Federal;
V - 1 representante dos trabalhadores da EBC.
§1º. O Conselho Curador de que trata o caput deste artigo é órgão de
natureza consultiva e deliberativa da EBC.
§2º. Compete ao Conselho Curador da EBC:
I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e
informativas integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria
Executiva da EBC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei;
III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e
objetivos previstos nesta Lei;
IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta
pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;
V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações
tomadas em cada reunião;
VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à
imputação de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no
que diz respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e
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VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros.
§3º Caberá, ainda, ao Conselho Curador coordenar o processo de
consulta pública a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, para a
renovação de sua composição.
§4º Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o §3º
deste artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, na forma do Estatuto,
formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas, ainda que
parcialmente:
I - à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos ou da
democracia;
II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura ou das artes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é recriar o Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação – EBC, criado pela Lei 11.652/2008, e extinto pela
MP 744 de Michel Temer e depois pela Lei 13.417/2017, que promoveram o
desmonte do principal canal de comunicação pública do país.
A EBC foi instituída como forma de regulamentar e estabelecer o
sistema público de comunicação no Brasil, em sintonia com os ditames da
Constituição Federal, que garante o direito à comunicação. Ela é a cabeça de
uma rede de 23 emissoras públicas espalhadas pelo Brasil. Além disso,
articula mais de 40 emissoras parceiras, além de portais de notícias
cuja audiência média é de 3,8 milhões de usuários.
O Conselho Curador tinha a função de acompanhar e fiscalizar a
programação das emissoras e também responsável pela aprovação do plano
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de trabalho e da linha editorial da Empresa. Segundo bem explica o site dele
na época1 de vigência:

“O Conselho Curador existe para zelar pelos princípios e pela
autonomia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), impedindo que
haja ingerência indevida do Governo e do mercado sobre a
programação e gestão da comunicação pública. Além disso, visa
representar os anseios da sociedade, em sua diversidade, na
aprovação das diretrizes de conteúdo e do plano de trabalho da
empresa. Sua existência, como instância de participação social
prevista na Lei 11.652/2008, é um critério fundamental para que a
EBC seja de fato pública.

Para garantir que suas decisões sejam tomadas em nome do
interesse público, a maior parte de seus membros representa a
sociedade civil no colegiado e são escolhidos por meio de consulta
pública. O Conselho Curador da EBC é composto por 22 membros:
15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal; um
da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um
representante dos trabalhadores da EBC.”

A extinção do Conselho Curador provocou a reação de funcionários e
diversos expoentes da opinião pública, na época, porque a lei de criação da
EBC estabelece a vigência do mandato de presidente da empresa por quatro
anos, determinando que os ocupantes só podem ser destituídos por decisão
do Conselho Curador ou por razões legais. Além disso, o mandato do
presidente não coincide com o mandato do chefe do Executivo federal, de
forma a evitar ingerências indevidas nos veículos públicos.
E foi por isso que Michel Temer o extinguiu. Para poder nomear
livremente o presidente da EBC e fazer dela uma comunicação pessoal. Na
ocasião, o ministro do Supremo Marco Aurélio de Melo, que deu liminar
determinando a volta do presidente da EBC demitido por Temer, chegou a
rechaçar as críticas de que haveria controle político na Empresa, feitas por

1 https://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador#:~:text=O%20Conselho%20Curador%20da%20EBC,representante%20
dos%20trabalhadores%20da%20EBC.
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Temer 2 : “Quem parece querer aparelhar a EBC é o novo governo, que
implantou mudanças justamente para concentrar tudo nas mãos do Poder
Executivo, tirando inclusive o poder da sociedade”. O ministro acrescentou
ainda que 94% dos funcionários da EBC são concursados. Em 2008, ano de
criação da Empresa, esse contingente correspondia a 54%.
As ações de Temer foram amplamente criticadas, à época, pelos
setores da área. Em nota, o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) repudiou as atitudes do governo e qualificou as
medidas como um “ataque inaceitável contra a EBC”3:
“Trata-se de uma clara demonstração do caráter autoritário de um
governo que violou a soberania popular e a Constituição para chegar
ao poder e, por isso, não tem qualquer compromisso com o respeito
às leis. Acabar com o instrumento de participação da sociedade na
Empresa de Comunicação Pública – que era constituído por artistas,
intelectuais e representantes do movimento social brasileiro – é uma
violência e mostra que o governo golpista não pretende estabelecer
qualquer diálogo com a sociedade. Aliás, em poucas horas, fica clara
a prática de cerceamento à liberdade de expressão por parte da
gestão Temer”.

Para desfazer este erro histórico que contribuiu para o golpe final que
o governo Bolsonaro tenta dar ao sistema público de comunicação no Brasil,
pedimos aos nobres Pares apoio para a aprovação da presente emenda.

Sala das comissões, em

2 https://www.brasildefato.com.br/2016/09/03/alteracoes-de-temer-na-ebcprovocam-protesto-em-brasilia/
3 Idem.
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MPV 980
00023

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020.
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX – fiscalizar, nos termos do que determina o artigo 54 da
Constituição Federal, da proibição da concessão, permissão ou autorização
de radiodifusão por pessoa jurídica que possua Deputado ou Senador como
sócio ou associado, direto ou indireto;
(NR)”
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o Artigo 54 da Constituição
Federal seja, de fato, cumprido em seus preceitos:
“Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
(...)”
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Portanto, a Carta Magna brasileira é clara em relação à vedação de
concessões públicas a parlamentares. E o Ministério das Comunicações deve
ser o primeiro a defender este preceito, sendo o órgão a zelar pela proteção
da comunicação, com regras justas que impeçam seu uso político.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54 , inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão.
A outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão
a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo
que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta
ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura da época da ação,
30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. E agora,
após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao Ministério
Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Na petição de 2015, o PSOL explica que deputados e senadores não
podem, portanto, ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas
prestadoras de radiodifusão, pois estas gozam de favor decorrente de
contrato — benefício decorrente da celebração de contrato de concessão e
de permissão de radiodifusão — com pessoa jurídica de direito público — a
União. O partido apontou inclusive que esse entendimento já havia sido
firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 530, na qual a corte
condenou um Deputado Federal por falsificação de contrato social de uma
empresa detentora de permissão para explorar o serviço de rádio.
No acórdão da AP 530, o STF afirmou que os artigos 54, I, “a” e 54, II,
“a” da Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e
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senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão,
permissão ou autorização de radiodifusão. "Para o ministro Luís Roberto
Barroso, o objetivo desta proibição foi prevenir a reunião entre 'poder político
e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
decorrentes do abuso'. Segundo a ministra Rosa Weber, 'a proibição
específica de que parlamentares detenham o controle sobre empresas de (...)
de radiodifusão' visou evitar o 'risco de que o veículo de comunicação, ao
invés de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em
benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público' 1.
Para evitar que Deputados e Senadores continuem descumprindo o
que determina a Constituição Federal, solicitamos apoio do relator e Pares
para aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em

https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/psol-volta-questionar-concessoesradiodifusao-politicos
1
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844,
de 18 de junho de 2019, para
criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se entre as áreas de Competência do Ministério das
Comunicações, o seguinte inciso ao artigo 26-C, dado pelo Art. 1º da
Medida Provisória nº 980, de 10 de junho de 2020:
“Art. 26-C. Constituem áreas
Comunicações:

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os princípios e garantias previstos nas Leis nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e nº 13.709, de 14
de agosto de 2018 (Lei Geral de Pro teção de Dados Pessoais), e para
promoção de campanhas de informação e educativas, com o objetivo de
conter a disseminação e o compartilhamento de notícias falsas.
.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o combate à desinformação
faça parte das diretrizes do órgão de governo agora responsável pelas
políticas de comunicação. O tema está em franco debate na sociedade e no
Parlamento, de maneira que as políticas públicas e a atuação do Estado
devem ser construídas para proteger a população da disseminação de
notícias falsas, que prejudicam o desenvolvimento econômico, social e
cultural do Brasil.
Destaque-se que conforme têm revelado os trabalhos da CPMI das
Fake News, há atualmente uma estrutura que semeia desinformação, em
forma de fake news. É o chamado Gabinete do Ódio, que funcionaria nas
dependências do Palácio do Planalto e teria o Sr. Carlos Bolsonaro, filho do
Presidente da República, como um dos seus organizadores. A atividade
criminosa do Gabinete do Ódio consistiria na produção e na difusão em
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larga escala de notícias falsas com objetivos políticos. Há uma clara ação
coordenada de divulgação de fake news com o objetivo de destruir
reputações e afrontar o Estado Democrático de Direito, com a indisfarçável
participação de uma rede, amplamente articulada, de políticos e
empresários que atacam, difamam e caluniam agentes públicos e qualquer
opositor democrático do atual mandatário da Presidência da República.
O Gabinete do Ódio também é investigado no Inquérito nº 4781 que
tramita no Supremo Tribunal Federal, apurando a disseminação organizada
e sistemática de Fake News, com o objetivo de desestabilizar o regime
democrático e destruir reputações, relatado pelo Exmo. Ministro Alexandre
de Moraes. No âmbito deste Inquérito, o Ministro Alexandre de Moraes
determinou a expedição de 29 mandados de busca e apreensão de
computadores e celulares pertencentes a agentes públicos, políticos,
empresários e “ativistas” que formam a rede ligada ao Gabinete do Ódio e
que são aliados do Presidente da República.
Desta forma, de maneira a evitar que o próprio Estado seja um vetor
de desinformação da sociedade a quem tem o de ver de bem informar, é
importante que ele mesmo seja um agente de campanhas educativas para
evitar a desinformação.

Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para
aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações.
EMENDA Nº _________
Acrescente-se à Medida Provisória nº 890, de 2020, o seguinte dispositivo:
Art.
É proibida a privatização, alienação de ações que
representem a transferência ou perda de controle acionário,
desestatização, cisões, fusões, desinvestimentos e extinção da
Empresa Brasil de Comunicação – EBC, criada pela Lei nº 11.652,
de 2008.
§1º. Ficam anulados os processos administrativos em curso, e os
atos administrativos com previsão de serem realizados, visando à
privatização, desestatização, desinvestimentos, alienação de
ações que repercutem em perda do controle acionário, e demais
medidas previstas no caput, da Empresa Brasil de Comunicação EBC.
§2º. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto nesta
lei, sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV,
da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
…………………………………………………………… (AC).
JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa impedir que qualquer governo venha a destruir a comunicação
pública brasileira, por meio da privatização da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
A destruição da EBC como estrutura pública não só é um tremendo equívoco , como
também é inconstitucional, já que a Constituição Federal, em seu Artigo 223, prevê a
existência dos sistemas público, privado e estatal. Foi este artigo que deu origem à
EBC, em 2008, nos moldes da BBC do Reino Unido, PBS nos Estados Unidos, RTP
em Portugal e NHK no Japão. A mídia pública foi criada nas primeiras décadas do
século XX, depois de ampla discussão mundial, mediada por órgãos importantes como
a Unesco, para atender às demandas por informação e cultura dos cidadãos, que não
conseguem ser garantidas por empresas em busca de lucro.
Alegar problemas financeiros para privatizar a EBC faz parte da estratégia de
desinformação do atual governo. Isso porque a empresa nunca foi criada para ser
autossuficiente – já que isso não acontece em veículos públicos, mas para ter receitas
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da União. Desta forma, não faz sentido falar em “deficit”, como o governo faz de
propósito. Isso porque a EBC não comercializa serviços, como luz e água, mas oferece
gratuitamente conteúdos aos cidadãos. Não só a eles diretamente, mas a milhares de
rádios, jornais e sites, que recorrem a notícias e programas produzidos pela empresa.
Entretanto, mesmo sendo obrigação da União custear o direito à informação por
meio de uma comunicação prevista na Constituição, a EBC tem , sim, uma fonte de
receitas próprias, instituída por lei, a “Contribuição para o Fomento à Radiodifusão
Pública”. O valor represado e não utilizado pelo governo atual e pelas gestões
anteriores - por volta de 1,3 bilhão de reais, segundo sindicatos da área 1 - , seria
suficiente para custear a empresa por anos. Assim, diferentemente do que diz o
Executivo, a EBC não somente não tem deficit, pois este não faz sentido, mas ainda
tem muito superavit para ser repassado pelo caixa do Tesouro.
Outro argumento falacioso para a privatização da empresa são métricas de
audiência. Como explicam os sindicatos da área 2 , historicamente a empresa foi
preterida ou sabotada (como na transição para a TV digital, entrega de
retransmissoras, não transmissão de estações de rádio ou não veiculação em HD no
lineup das operadoras de TV paga), com investimento insuficiente para que chegasse
com qualidade às casas do conjunto da população. Isso sem contar que audiência
altíssima não pode ser a única meta de um veículo público, que tem viés educativo e
cultural. Este tipo de emissora também tem um papel de formar potenciais
propagadores de informação e cultura dentro de suas comunidades, inclusive a
pessoas que não assistem (ou ouvem) ao seu conteúdo.
A fusão da TV pública (TV Brasil) com o canal governamental (NBR, agora
chamada de TV Brasil.gov) feita pelo atual governo contribuiu para prejudicar a
atratividade das emissoras, além de tentar destruir o caráter público da empresa. Por
isso tudo, a inclusão da EBC no plano de privatizações do governo federal significa um
desrespeito à Constituição, um ataque ao direito à informação da sociedade brasilei ra e
uma redução da transparência do Poder Executivo.
De maneira que, para evitar que isso aconteça neste e em qualquer outro
governo, pedimos apoio aos nobres Pares para esta emenda.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP

1 http://www.radialistasrj.org.br/noticias/privatizacao-ebc/
2

Idem
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020.
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX – fiscalizar, nos termos do que determina o artigo 54 da
Constituição Federal, da proibição da concessão, permissão ou autorização
de radiodifusão por pessoa jurídica que possua Deputado ou Senador como
sócio ou associado, direto ou indireto;
(NR)”
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o Artigo 54 da Constituição
Federal seja, de fato, cumprido em seus preceitos:
“Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
(...)”
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Portanto, a Carta Magna brasileira é clara em relação à vedação de
concessões públicas a parlamentares. E o Ministério das Comunicações deve
ser o primeiro a defender este preceito, sendo o órgão a zelar pela proteção
da comunicação, com regras justas que impeçam seu uso político.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria a SECOM nas mãos
de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou seja, um
ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado a algumas
delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um descabimento
completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão.
A outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão
a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo
que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta
ou indiretamente, emissoras de rádio e TV. Na legislatura da época da ação,
30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. E agora,
após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao Ministério
Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Na petição de 2015, o PSOL explica que deputados e senadores não
podem, portanto, ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas
prestadoras de radiodifusão, pois estas gozam de favor decorrente de
contrato — benefício decorrente da celebração de contrato de concessão e
de permissão de radiodifusão — com pessoa jurídica de direito público — a
União. O partido apontou inclusive que esse entendimento já havia sido
firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 530, na qual a corte
condenou um Deputado Federal por falsificação de contrato social de uma
empresa detentora de permissão para explorar o serviço de rádio.
No acórdão da AP 530, o STF afirmou que os artigos 54, I, “a” e 54, II,
“a” da Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e
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senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão,
permissão ou autorização de radiodifusão. "Para o ministro Luís Roberto
Barroso, o objetivo desta proibição foi prevenir a reunião entre 'poder político
e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
decorrentes do abuso'. Segundo a ministra Rosa Weber, 'a proibição
específica de que parlamentares detenham o controle sobre empresas de (...)
de radiodifusão' visou evitar o 'risco de que o veículo de comunicação, ao
invés de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em
benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público' 1.
Para evitar que Deputados e Senadores continuem descumprindo o
que determina a Constituição Federal, solicitamos apoio do relator e Pares
para aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP

https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/psol-volta-questionar-concessoesradiodifusao-politicos
1
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MPV 980
00027

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória nº 980, de 10 de
junho de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho
Curador da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), constituído por 22
membros, sendo:
I - 15 representantes da sociedade civil;
II - 4 do Governo Federal;
III - 1 da Câmara dos Deputados;
IV - 1 do Senado Federal; e
V - 1 representante dos trabalhadores da EBC.
§1º. O Conselho Curador de que trata o caput deste artigo é órgão de
natureza consultiva e deliberativa da EBC.
§2º. Compete ao Conselho Curador da EBC:
I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e
informativas integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria
Executiva da EBC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta
Lei;
III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e
objetivos previstos nesta Lei;
IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação
proposta pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua
aplicação prática;
V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações
tomadas em cada reunião;
VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à
imputação de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no
que diz respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e
VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros.
§3º Caberá, ainda, ao Conselho Curador coordenar o processo de
consulta pública a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, para a
renovação de sua composição.
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§4º Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o §3º
deste artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, na forma do Estatuto,
formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas, ainda que
parcialmente:
I - à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos ou
da democracia;
II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura ou das artes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é recriar o Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação (EBC), criado pela Lei 11.652/2008, e extinto pela MP
744 de Michel Temer e depois pela Lei 13.417/2017, que promoveram o
desmonte do principal canal de comunicação pública do país.
A EBC foi instituída como forma de regulamentar e estabelecer o
sistema público de comunicação no Brasil, em sintonia com os ditames da
Constituição Federal, que garante o direito à comunicação. Ela é a cabeça de
uma rede de 23 emissoras públicas espalhadas pelo Brasil. Além disso,
articula mais de 40 emissoras parceiras, além de portais de notícias
cuja audiência média é de 3,8 milhões de usuários.
O Conselho Curador tinha a função de acompanhar e fiscalizar a
programação das emissoras e também responsável pela aprovação do plano
de trabalho e da linha editorial da Empresa. Segundo bem explica o site dele
na época1 de vigência:

“O Conselho Curador existe para zelar pelos princípios e pela
autonomia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), impedindo que
haja ingerência indevida do Governo e do mercado sobre a
programação e gestão da comunicação pública. Além disso, visa
1 https://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador#:~:text=O%20Conselho%20Curador%20da%20EBC,representante %20
dos%20trabalhadores%20da%20EBC.
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representar os anseios da sociedade, em sua diversidade, na
aprovação das diretrizes de conteúdo e do plano de trabalho da
empresa. Sua existência, como instância de participação social
prevista na Lei 11.652/2008, é um critério fundamental para que a
EBC seja de fato pública.
Para garantir que suas decisões sejam tomadas em nome do
interesse público, a maior parte de seus membros representa a
sociedade civil no colegiado e são escolhidos por meio de consulta
pública. O Conselho Curador da EBC é composto por 22 membros:
15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal; um
da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um
representante dos trabalhadores da EBC.”

A extinção do Conselho Curador provocou a reação de funcionários e
diversos expoentes da opinião pública, na época, porque a lei de criação da
EBC estabelece a vigência do mandato de presidente da empresa por quatro
anos, determinando que os ocupantes só podem ser destituídos por decisão
do Conselho Curador ou por razões legais. Além disso, o mandato do
presidente não coincide com o mandato do chefe do Executivo federal, de
forma a evitar ingerências indevidas nos veículos públicos.
E foi por isso que Michel Temer o extinguiu. Para poder nomear
livremente o presidente da EBC e fazer dela uma comunicação pessoal. Na
ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio de
Melo, que deu liminar determinando a volta do presidente da EBC demitido
por Temer, chegou a rechaçar as críticas de que haveria controle político na
Empresa, feitas por Temer 2: “Quem parece querer aparelhar a EBC é o novo
governo, que implantou mudanças justamente para concentrar tudo nas
mãos do Poder Executivo, tirando inclusive o poder da sociedade”. O ministro
acrescentou ainda que 94% dos funcionários da EBC são concursados. Em
2008, ano de criação da Empresa, esse contingente correspondia a 54%.
As ações de Temer foram amplamente criticadas, à época, pelos
setores da área. Em nota, o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) repudiou as atitudes do governo e qualificou as
medidas como um “ataque inaceitável contra a EBC”3:

2 https://www.brasildefato.com.br/2016/09/03/alteracoes-de-temer-na-ebcprovocam-protesto-em-brasilia/
3 Idem.
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“Trata-se de uma clara demonstração do caráter autoritário de um
governo que violou a soberania popular e a Constituição para chegar
ao poder e, por isso, não tem qualquer compromisso com o respeito
às leis. Acabar com o instrumento de participação da sociedade na
Empresa de Comunicação Pública – que era constituído por artistas,
intelectuais e representantes do movimento social brasileiro – é uma
violência e mostra que o governo golpista não pretende estabelecer
qualquer diálogo com a sociedade. Aliás, em poucas horas, fica clara
a prática de cerceamento à liberdade de expressão por parte da
gestão Temer”.

Para desfazer este erro histórico que contribuiu para o golpe final que
o governo Bolsonaro tenta dar ao sistema público de comunicação no Brasil,
pedimos aos nobres Pares apoio para a aprovação da presente emenda.
Sala das comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 980
00028

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Art. 1º da Medida Provisória nº 980, de 2020 .

“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo, especialmente a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), em observação ao que determina a Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que a comunicação pública,
missão da Empresa Brasil de Telecomunicação (EBC) seja garantida por
diretrizes do órgão de Estado que deve zelar pelas comunicações no País.
O Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender
políticas públicas para comunicação pública, diferenciando claramente o que
é comunicação de governo – importante para que a população saiba o que o
governo do momento está fazendo –, de comunicação de caráter público –
marcada por informações de interesse e serviço público, que não só do
governo. Lembrando que a comunicação pública deve estar sempre baseada
em estrutura dialógica com a sociedade, como bem explicado pelo sociólogo
francês Pierre Zémor, a maior referência mundial em comunicação pública. É
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esta combinação que permitirá aos cidadãos brasileiros ficar a par do que o
governo faz e também informar-se sobre todo mais que é necessário para
poder manifestar-se e agir politicamente, exercendo a cidadania de forma
plena.
Uma boa comunicação pública é fundamental para dar condições à
sociedade de discernir também informações falsas e conter a epidemia de
fake news que tem trazido tantos transtornos ao país. Mas o que está
acontecendo é justamente uma campanha contra a comunicação pública,
com a destruição da EBC, paralelamente à disseminação de desinformação.
Há censura e perseguição na empresa.
No início de 2019, aconteceram as primeiras denúncias de censura na
EBC, segundo matéria veiculada pelo site Intervozes1, reconhecido pela sua
atuação em prol da comunicação social e pública no Brasil . A matéria conta
que, no final de março, trabalhadores da EBC fizeram circular, nas redes
sociais, denúncias de censura na cobertura jornalística sobre o Golpe Militar
de 642. O texto do Intervozes conta que “nas reportagens e títulos que tratam
sobre o assunto, o termo ‘ditadura’ está sendo sistematicamente substituído
por ‘regime militar’, a não ser quando as matérias trazem declarações do
presidente para negar o fato: ‘para Bolsonaro, não houve ditadura no Brasil’.
A palavra ‘golpe’ é ainda mais escondida. No lugar de ‘aniversário do golpe’,
se usa ‘comemoração de 31 de março de 1964’”.
Uma nota da Comissão de Empregados e dos Sindicatos de
Jornalistas e Radialistas do DF, RJ e SP 3 denunciou inclusive, à época, “a
orientação da não veiculação de reportagens sobre a ação da Defensoria
Pública da União (DPU) e da recomendação do Ministério Público Federal
(MPF) – substituindo matéria por “nota”, para fingir equilíbrio, quando se sabe
o valor de cada formato dentro de um jornal –, da retirada, redução ou
desvalorização de relatos de vítimas da ditadura e até mesmo de dados já
amplamente divulgados sobre o número de mortos e desaparecidos no
período” .

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
1

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
2

Também disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-ahistoria-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
3
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Houve relatos também de que os profissionais que produziam matéria
sobre a saída do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) do Brasil, após
ameaças de morte que se intensificaram com a vitória do Bolsonaro, foram
censurados pelas chefias4. Mais um de muitos exemplos.
Em 12 de abril de 2019, mais uma denúncia gravíssima, veiculada
pelo site da Revista Época: “A Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
ordenou aos funcionários que não usem o termo "fuzilamento" para falar do
assassinato do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro fuzilado por
80 tiros de fuzis no domingo, no Rio de Janeiro, por militares” 5 . Uma das
maiores tragédias por meio de abuso da força policial no Brasil. A matéria
conta que uma mensagem interna da empresa mostra um repórter da rádio
da EBC questionando a ordem de retirar a palavra “fuzilamento” da matéria
que estava fazendo sobre a morte do músico Evaldo. Seu chefe teria
respondido que “’fuzilamento’ não é a palavra usada "oficialmente", e por isso
seria retirada”. Outros funcionários, ainda segundo a matéria, relataram
anonimamente, terem ciência das ordens para não afirmar nas matérias
sobre o assunto que houve fuzilamento. A Agência Brasil, de fato, não usou o
termo em nenhuma de suas reportagens, substituindo por frases como, "o
Exército disparou contra um carro de passeio" e "o carro em que estava foi
atingido".
Em outubro de 2019, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União (TCU) pediu que a Corte investigasse a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) por censura à imagem de Marielle Franco na TV Brasil .
"Situação de extrema gravidade, visto que podem resvalar para um ato de
censura flagrantemente inconstitucional, com potencial de fazer incidir sobre
essa conduta dos responsáveis as sanções cabíveis no âmbito do controle
externo", escreveu o Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em ofício
ao presidente do TCU. Furtado afirmou que, além da censura, a empresa
pode ter incorrido em "flagrante desvio de finalidade pública" ao vetar a
imagem de Marielle Franco, ligada ao movimento LGBT e à esquerda, "dois
assuntos que, sistematicamente, são objetos de atos de censura por parte de
órgãos públicos no âmbito cultural, conforme investigações levadas a efeito
por órgãos de controle nos últimos meses".

https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/governo-corta-cargos-eprogramas-censura-conteudos-e-aprofunda-desmonte-da-ebc/
4

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ebc-ordenou-censurafuzilamento-em-morte-de-musico-fuzilado-por-militares23593030?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compa
rtilhar
5
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Por essas razões, para proteger o direito à comunicação pública de
qualidade, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.

Sala das comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 980
00029

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844,
de 18 de junho de 2019, para
criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o
Ministério das Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de
junho de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho
Gestor das Políticas de ampliação da banda larga e gestão do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), constituído
por:
I – um representante do Ministério das Comunicações, a quem caberá
presidi-lo
II – um representante do Ministério da Educação;
III – um representante do Ministério da Saúde;
IV – um representante do Ministério da Defesa;
V – um representante da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);
VI – um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES);
VII – dois representantes das prestadoras de serviços de
telecomunicações, dos quais um representando as prestadoras de pequeno
porte;
VIII – dois representantes da sociedade civil; e
IX – dois representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1o Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as
aplicações do fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do
FUST;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados
obtidos pelos programas, projetos e atividades financiados com recursos do
FUST; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do FUST, para inclusão no projeto de lei
orçamentária anual a que se refere o § 5º do art. 165 da Constituição,
levando em consideração o estabelecido no art. 5º desta Lei, o atendimento
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do interesse público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva
expansão das redes de telecomunicações a todo o território nacional e a
melhoria da qualidade dos serviços de telecomunicações.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é viabilizar o funcionamento imediato do
Conselho Gestor do Fundo de Universalização das Telecomunicações
(FUST), já previsto no PL 1481/2007, remetido no final de 2019 para o
Senado Federal e também previsto em minuta de projeto feito pela Anatel.
Isso porque, tanto Anatel quanto Ministério da Ciência e Tecnologia, até
então responsável pelo FUST, já admitiram que sem o comitê gestor fica
muito difícil avançar na utilização do Fundo.
O PERT faz um levantamento das localidades e tipos de redes de
telecomunicações que não têm infraestruturas de telecomunicações
necessárias para atender a demanda por acesso a internet rápida da
população brasileira. E faz parte da proposta defendida pela Anatel a
destinação dos recursos do FUST para cobrir, no todo ou em parte,
investimentos e custos. Para solucionar problemas apontados pelo Tribunal
de Contas da União (TCU), no tocante à falta de articulação política entre
os agentes públicos e entre esses e o setor privado, a proposta sugere a
gestão colegiada do fundo, inspirada nos fundos setoriais de ciência e
tecnologia, como o Funttel.
Ao Conselho Gestor caberia formular políticas, diretrizes gerais e
prioridades para orientar as aplicações do FUST, assim como definir os
programas, projetos e atividades a serem financiados com recursos do
fundo. Participam os principais ministérios ligados à área, Anatel, sociedade
civil, acadêmicos e BNDES. Tendo assim uma formação plural de mérito e
também de agente financeiro.

Por essas razões, e pela necessidade urgente, revelada pela
pandemia de COVID-19, de investir em acesso maciço da população à
internet rápida, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.
Sala das comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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MPV 980

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00030
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações
EMENDA SUPRESSIVA N° __________

Suprimam-se os Incisos IV, V, VI, VII e VIII do Art 26-C da Lei 13.844, de 18 de
junho de 2019, dado pelo Artigo 1º; o Inciso II do Art. 2°; o Inciso IV do Art. 4°; o §2° do Art.
5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°; e os Incisos I e II do Art 8°, da Medida Provisória 980,
de 2020 .

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta Emenda é retirar das competências do Ministério das Comunicações a
comunicação pessoal do Presidente e também do Governo, dados os potenciais conflitos de
interesse que podem surgir da alocação do texto original. Para tanto, suprimem-se os
seguintes incisos da nova redação dada ao art. 26-C, modificado no artigo 1º da presente MP:
IV - política de comunicação e divulgação do Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.
É nesta parte de radiodifusão que se dá a mudança mais importante e potencialmente
mais polêmica da recriação do Ministério e Comunicações. Pela primeira vez, o Ministério
das Comunicações terá sob sua responsabilidade a área de comunicação institucional do
governo, tradicionalmente ligada ao Planalto, incluindo a relação com a imprensa, a gestão de
verbas publicitárias e a transferência da EBC (estatal responsável pela TV Brasil), além da
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atribuição de gerir o "sistema brasileiro de televisão pública". Isso significa um ministério que
terá, em uma ponta, a função de regular e outorgar empresas de radiodifusão e, de outra, a
tarefa de manter o relacionamento comercial e editorial com veículos de comunicação. Uma
mistura que só pode dar errado.
Como bem lembra o Intervozes, a Secretaria Especial de Comunicação Social faz
análise dos projetos de publicidade dos ministérios e os valida. Assim, não deveria estar
alocado em nenhum ministério. Além disso, o Ministério das Comunicações regula as
empresas de radiodifusão e telecomunicações que podem ser beneficiadas ou não pelas
práticas da Secom, de forma que há, de fato, enorme conflito de interesses em juntar as coisas.
A política da Secom de favorecer com publicidade os amigos vai ser levada também para a
liberação de outorgas de radiodifusão.
Considerando-se a clara intenção de privatizar a EBC, subordiná- la ao Minicom, que
atende aos interesses das empresas de radiodifusão que detêm interesse na extinção da EBC
por interesses comerciais, advoga contrariamente ao interesse público.
A área das comunicações, de maneira geral, é atravessada por imenso potencial de
conflito de interesses, uma vez que o ministério passa a ter três instrumentos de pressão
(outorga, regulação e verbas) sobre empresas com as quais se relaciona institucionalmente
(imprensa). Por este motivo, a SECOM deve permanecer vinculada ao Palácio do Planalto, o
que também está previsto nesta emenda. Esses conflitos se agravam diante da escolha política
do Presidente da República pelo nome do Deputado Fábio Faria, ligado por laços de
intimidade com emissoras de televisão e empresas de comunicação, para o Ministério em
questão.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal contra a
outorga e renovação de concessões de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos
com mandato como sócios ou associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos
que sejam, direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que deputados e
senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou associados de sociedades e
associações prestadoras do serviço de radiodifusão. A outorga de concessões, permissões e
autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no
Brasil, sendo que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta ou
indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura da época da ação, 30 deputados e 8
senadores eram sócios de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias
de radiodifusão. E agora, após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao
Ministério Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Para evitar o agravamento de todos esses problemas, solicitamos apoio do relator e
Pares para aprovação desta Emenda.
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Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 980

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00031
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações
EMENDA N° __________
Acrescente-se à Medida Provisória nº 890, de 2020, no que couber, o seguinte
dispositivo:
Art. É proibida a privatização, alienação de ações que representem a
transferência ou perda de controle acionário, desestatização, cisões,
fusões, desinvestimentos e extinção da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, criada pela Lei nº 11.652, de 2008.
§1º. Ficam anulados os processos administrativos em curso, e os atos
administrativos com previsão de serem realizados, visando a
privatização, desestatização, desinvestimentos, alienação de ações que
repercutem em perda do controle acionário, e demais medidas
previstas no caput, da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
§2º. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto nesta lei,
sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV, da Lei nº
8.429, de 02 de junho de 1992.
…………………………………………………………… (AC).

JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa impedir que qualquer governo venha a destruir a comunicação
pública brasileira, por meio da privatização da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. A
destruição da EBC como estrutura pública não só representa um dano ao patrimônio público
brasileiro, como também é inconstitucional, já que a Constituição Federal, em seu Artigo 223,
prevê a existência dos sistemas público, privado e estatal de comunicação. Foi este artigo que
deu origem à EBC, em 2008, nos moldes da BBC do Reino Unido, PBS nos Estados Unidos,
RTP em Portugal e NHK no Japão.
A mídia pública foi criada nas primeiras décadas do século XX, depois de ampla
discussão mundial, mediada por órgãos importantes como a Unesco, para atender às
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demandas por informação e cultura dos cidadãos, que não conseguem ser integralmente
garantidas por empresas privadas, que têm como objetivo o aumento dos lucros.
Alegar problemas financeiros para privatizar a EBC faz parte da estratégia de
desinformação do atual governo. Isso porque a empresa nunca foi criada para ser
autossuficiente – já que isso não acontece em veículos públicos, mas para ter receitas da
União. Desta forma, não fazendo sentido falar em “deficit”, como o governo faz de propósito.
Isso porque a EBC não comercializa serviços, como luz e água, mas oferece gratuitamente
conteúdos aos cidadãos. Não só a eles diretamente, mas a milhares de rádios, jornais e sites,
que recorrem a notícias e programas produzidos pela empresa.
Entretanto, mesmo sendo obrigação da União custear o direito à informação por meio
de uma comunicação prevista na Constituição, a EBC tem, sim, uma fonte de receitas
próprias, instituída por lei, a “Contribuição para o Fomento à Radiodifusão Pública”. O valor
represado e não utilizado pelo governo atual e pelas gestões anteriores - por volta de 1,3
bilhão de reais, segundo sindicatos da área 1 - , seria suficiente para custear a empresa por
anos. Assim, diferentemente do que diz o Executivo, a EBC não somente não tem déficit, pois
este não faz sentido, mas ainda tem muito superávit para ser repassado pelo caixa do Tesouro.
Outro argumento falacioso para a privatização da empresa são métricas de audiência.
Como explicam os sindicatos da área 2 , historicamente a empresa foi preterida ou sabotada
(como na transição para a TV digital, entrega de retransmissoras, não transmissão de estações
de rádio ou não veiculação em HD no lineup das operadoras de TV paga), com investimento
insuficiente para que chegasse às casas do conjunto da população com qualidade. Isso sem
contar que audiência altíssima não pode ser a única meta de um veículo público, que tem viés
educativo e cultural. Este tipo de emissora também tem um papel de formar potencial
propagadores de informação e cultura dentro de suas comunidades, inclusive a pessoas que
não assistem (ou ouvem) ao seu conteúdo.
A fusão da TV pública (TV Brasil) com o canal governamental (NBR, agora chamada
de TV Brasil.gov) feita pelo atual governo contribuiu para prejudicar a atratividade das
emissoras, além de tentar destruir o caráter público da empresa. Por isso tudo, a inclusão da
EBC no plano de privatizações do governo federal significa um desrespeito à Constituição,
um ataque ao direito à informação da sociedade brasileira e uma redução da transparência do
Poder Executivo.
De maneira que, para evitar que isso aconteça neste e em qua lquer outro governo,
1 http://www.radialistasrj.org.br/noticias/privatizacao-ebc/
2 Idem
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pedimos apoio aos nobres Pares apoio para esta emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações
EMENDA N° __________
Acrescente-se entre as áreas de Competência do Ministério das Comunicações, o
seguinte inciso ao artigo 26-6, dado pelo Art. 1 da Medida Provisória 980, de 10 de junho de
2020:
“Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das
Comunicações:
(…)
IX - diretrizes que fortaleçam os princípios e garantias previstos nas
Leis nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e nº
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais), e para promoção de campanhas de informação e educativas,
com o objetivo de conter a disseminação e o compartilhamento de
notícias falsas.” (NR)

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta Emenda é garantir que o combate à desinformação faça parte das
diretrizes do órgão de governo agora responsável pelas políticas de comunicação. O tema está
em franco debate na sociedade e no Parlamento, de maneira que as políticas públicas e a
atuação do Estado devem ser construídas para proteger a população da disseminação de
notícias falsas, que prejudicam o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil.
Destaque-se que conforme têm revelado os trabalhos da CPMI das Fake News, há
atualmente uma estrutura que semeia desinformação, em forma de fake news. É o chamado
Gabinete do Ódio, que funcionaria nas dependências do Palácio do Planalto e teria o Sr.
Carlos Bolsonaro, filho do Presidente da República, como um dos seus organizadores. A
atividade criminosa do Gabinete do Ódio consistiria na produção e na difusão em larga escala
de notícias falsas com objetivos políticos. Há uma clara ação coordenada de divulgação de
fake news com o objetivo de destruir reputações e afrontar o Estado Democrático de Direito,
com a indisfarçável participação de uma rede, amplamente articulada, de políticos e
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empresários que atacam, difamam e caluniam agentes públicos e qualquer opositor
democrático do atual mandatário da Presidência da República.
O Gabinete do Ódio também é investigado no Inquérito nº 4781 que tramita no
Supremo Tribunal Federal, apurando a disseminação organizada e sistemática de Fake News,
com o objetivo de desestabilizar o regime democrático e destruir reputações, relatado pelo
Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. No âmbito deste Inquérito, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a expedição de 29 mandados de busca e apreensão de computadores e
celulares pertencentes a agentes públicos, políticos, empresários e “ativistas” que formam a
rede ligada ao Gabinete do Ódio e que são aliados do Presidente da República.
Desta forma, de maneira a evitar que o próprio Estado seja um vetor de desinformação
da sociedade a quem tem o dever de bem informar, é importante que ele mesmo seja um
agente de campanhas educativas evitar a desinformação.

Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações
EMENDA N° __________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho de 2020,
o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Gestor
das Políticas de ampliação da banda larga e gestão do FUST - Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, constituído por:
I – um representante do Ministério das Comunicações, a quem caberá presidilo
II – um representante do Ministério da Educação;
III – um representante do Ministério da Saúde;
IV – um representante do Ministério da Defesa;
V – um representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES;
VII – dois representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações, dos
quais um representando as prestadoras de pequeno porte; e
VIII – dois representantes da sociedade civil.
IX – dois representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1o Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as
aplicações do fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do
Fust;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos
pelos programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 5} do art. 165 da Constituição, levando em
consideração o estabelecido no art. 5o desta Lei, o atendimento do interesse
público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva expansão das
redes de telecomunicações a todo o território nacional e a melhoria da
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qualidade dos serviços de telecomunicações.” (NR)

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta Emenda é viabilizar o funcionamento imediato do Conselho Gestor
do Fundo de Universalização das Telecomunicações – Fust, já previsto no PL 1481/2007,
remetido no final de 2019 para o Senado Federal e também previsto em minuta de projeto
feito pela Anatel. Isso porque, tanto Anatel quanto Ministério da Ciência e Tecnologia, até
então responsável pelo Fust, já admitiram que sem o comitê gestor fica muito difícil avançar
na utilização do Fundo.
O PERT faz um levantamento das localidades e tipos de redes de te lecomunicações
que não têm infraestruturas de telecomunicações necessárias para atender a demanda por
acesso a internet rápida da população brasileira. E faz parte da proposta defendida pela Anatel
a destinação dos recursos do Fust para cobrir, no todo ou em parte, investimentos e custos.
Para solucionar problemas apontados pelo Tribunal de Contas da União -TCU, no tocante à
falta de articulação política entre os agentes públicos e entre esses e o setor privado, a
proposta sugere a gestão colegiada do fundo, inspirada nos fundos setoriais de ciência e
tecnologia, como o Funttel.
Ao Conselho Gestor caberia formular políticas, diretrizes gerais e prioridades para
orientar as aplicações do Fust, assim como definir os programas, projetos e atividades a serem
financiados com recursos do fundo. Participam os principais ministérios ligados à área, Anatel,
sociedade civil, acadêmicos e BNDES. Tendo assim uma formação plural de mérito e também
de agente financeiro.
Por essas razões, e pela necessidade urgente, revelada pela pandemia de COVID-19,
de investir em acesso maciço da população à internet rápida, solicitamos apoio do relator e
Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações
EMENDA ADITIVA N° __________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho de 2020, o
seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho
Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, constituído por 22
membros, sendo:
I - 15 representantes da sociedade civil;
II - 4 do Governo Federal;
III - 1 da Câmara dos Deputados;
IV - 1 do Senado Federal;
V - 1 representante dos trabalhadores da EBC.
§1º. O Conselho Curador de que trata o caput deste artigo é órgão de
natureza consultiva e deliberativa da EBC.
§2º. Compete ao Conselho Curador da EBC:
I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e
informativas integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria
Executiva da EBC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei;
III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e
objetivos previstos nesta Lei;
IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta
pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;
V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações
tomadas em cada reunião;
VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à imputação
de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no que diz
respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e
VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros.
§3º Caberá, ainda, ao Conselho Curador coordenar o processo de consulta
pública a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, para a
renovação de sua composição.
§4º Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o §3º deste
artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, na forma do Estatuto,
formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas, ainda que
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parcialmente:
I - à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos ou da
democracia;
II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura ou das artes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional.

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta Emenda é recriar o Conselho Curador da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, criado pela Lei 11.652/2008, e extinto pela MP 744 de Michel Temer e
depois pela Lei 13.417/2017, que promoveram o desmonte do principal canal de comunicação
pública do país.
A EBC foi instituída como forma de regulamentar e estabelecer o sistema público de
comunicação no Brasil, em sintonia com os ditames da Constituição Federal, que garante o
direito à comunicação. Ela é a cabeça de uma rede de 23 emissoras públicas espalhadas pelo
Brasil. Além disso, articula mais de 40 emissoras parceiras, além de portais de notícias cuja
audiência média é de 3,8 milhões de usuários.
O Conselho Curador tinha a função de acompanhar e fiscalizar a programação das
emissoras e também responsável pela aprovação do plano de trabalho e da linha editorial da
Empresa. Segundo bem explica o site dele na época 1 de vigência:
“O Conselho Curado existe para zelar pelos princípios e pela autonomia da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), impedindo que haja ingerência indevida do
Governo e do mercado sobre a programação e gestão da comunicação pública.
Além disso, visa representar os anseios da sociedade, em sua diversidade, na
aprovação das diretrizes de conteúdo e do plano de trabalho da empresa. Sua
existência, como instância de participação social prevista na Lei 11.652/2008, é
um critério fundamental para que a EBC seja de fato pública.
Para garantir que suas decisões sejam tomadas em nome do interesse público, a
maior parte de seus membros representa a sociedade civil no colegiado e são
escolhidos por meio de consulta pública. O Conselho Curador da EBC é composto
1 https://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador#:~:text=O%20Conselho%20Curador%20da%20EBC,representante%20dos%20trabal
hadores%20da%20EBC.
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por 22 membros: 15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal;
um da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um representante dos
trabalhadores da EBC.”
A extinção do Conselho Curador provocou a reação de funcionários e diversos
expoentes da opinião pública, na época, porque a lei de criação da EBC estabelece a vigência
do mandato de presidente da empresa por quatro anos, determinando que os ocupantes só
podem ser destituídos por decisão do Conselho Curador ou por razões legais. Além disso, o
mandato do presidente não coincide com o mandato do chefe do Executivo federal, de forma
a evitar ingerências indevidas nos veículos públicos.
E foi por isso que Michel Temer o extinguiu. Para poder nomear livremente o
presidente da EBC e fazer dela uma comunicação pessoal. Na ocasião, o ministro do Supremo
Marco Aurélio de Melo, que deu liminar determinando a volta do presidente da EBC demitido
por Temer, chegou a rechaçar as críticas de que haveria controle político na Empresa, feitas
por Temer 2 : “Quem parece querer aparelhar a EBC é o novo governo, que implantou
mudanças justamente para concentrar tudo nas mãos do Poder Executivo, tirando inclusive o
poder da sociedade”. O ministro acrescentou ainda que 94% dos funcionários da EBC são
concursados. Em 2008, ano de criação da Empresa, esse contingente correspondia a 54%.
As ações de Michel Temer à frente da Presidência da República foram amplamente
criticadas, à época, pelos setores da área. Em nota, o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) repudiou as atitudes do governo e qualificou as medidas como um
“ataque inaceitável contra a EBC”3 :
“Trata-se de uma clara demonstração do caráter autoritário de um governo que
violou a soberania popular e a Constituição para chegar ao poder e, por isso, não
tem qualquer compromisso com o respeito às leis. Acabar com o instrumento de
participação da sociedade na Empresa de Comunicação Pública – que era
constituído por artistas, intelectuais e representantes do movimento social brasileiro
– é uma violência e mostra que o governo golpista não pretende estabelecer
qualquer diálogo com a sociedade. Aliás, em poucas horas, fica clara a prática de
cerceamento à liberdade de expressão por parte da gestão Temer”.

2 https://www.brasildefato.com.br/2016/09/03/alteracoes-de-temer-na-ebc-provocamprotesto-em-brasilia/
3 Idem.
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Para desfazer este erro histórico que contribuiu para o golpe final que o governo
Bolsonaro tenta dar ao sistema público de comunicação no Brasil, pedimos aos nobres Pares
apoio para a aprovação da presente emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações
EMENDA N° __________
Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho de 2019,
dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020 .
“Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das
Comunicações:
(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo, especialmente a Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, em observação ao que determina a Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008.” (NR)

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta Emenda é garantir que a comunicação pública, missão da Empresa
Brasil de Telecomunicação – EBC, seja garantida por diretrizes do órgão de Estado que deve
zelar pelas comunicações no País.
O Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender políticas públicas para
comunicação pública, diferenciando claramente o que é comunicação de governo - importante
para que a população saiba o que o governo do momento está fazendo -, de comunicação de
caráter público - marcada por informações de interesse e serviço público, que não só do
governo. Lembrando que a comunicação pública deve estar sempre baseada em estrutura
dialógica com a sociedade, como bem explicado pelo sociólogo francês Pierre Zémor, a maior
referência mundial em comunicação pública. É esta combinação que permitirá aos cidadãos
brasileiros ficar a par do que o governo faz e também informar-se sobre todo mais que é
necessário para poder manifestar-se e agir politicamente, exercendo a cidadania de forma
plena.
Uma boa comunicação pública é fundamental para dar condições à sociedade de
discernir também informações falsas e conter a epidemia de fake news que tantos transtornos
tem trazido ao país. Mas o que está acontecendo é justamente uma campanha contra a
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comunicação pública, com a destruição da EBC, paralelamente à disseminação de
desinformação. Há censura e perseguição na empresa.
No início de 2019, aconteceram as primeiras denúncias de censura na EBC, segundo
matéria veiculada pelo site Intervozes 1 , reconhecido pela sua atuação em prol da
comunicação social e pública no Brasil. A matéria conta que, no final de março, trabalhadores
da EBC fizeram circular, nas redes sociais, denúncias de censura na cobertura jornalística
sobre o Golpe Militar de 64 2 . O texto do Intervozes conta que “nas reportagens e títulos que
tratam sobre o assunto, o termo ‘ditadura’ está sendo sistematicamente substituído por
‘regime militar’, a não ser quando as matérias trazem declarações do presidente para negar o
fato: ‘para Bolsonaro, não houve ditadura no Brasil’. A palavra ‘golpe’ é ainda mais
escondida. No lugar de ‘aniversário do golpe’, se usa ‘comemoração de 31 de março de
1964’”.
Uma nota da Comissão de Empregados e dos Sindicatos de Jornalistas e Radialistas do
DF, RJ e SP 3 denunciou inclusive, à época, “a orientação da não veiculação de reportagens
sobre a ação da DPU e da recomendação do MPF (substituindo matéria por “nota”, para fingir
equilíbrio, quando se sabe o valor de cada formato dentro de um jornal), da retirada, redução
ou desvalorização de relatos de vítimas da ditadura e até mesmo de dados já amplamente
divulgados sobre o número de mortos e desaparecidos no período”.
Houve relatos também de que os profissionais que produziam matéria sobre a saída do
deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) do Brasil, após ameaças de morte que se
intensificaram com a vitória do Bolsonaro, foram censurados pelas chefias 4 . Mais um de
muitos exemplos.
Em 12 de abril de 2019, mais uma denúncia gravíssima, veiculada pelo site da Revista
Época: “A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ordenou aos funcionários que não usem o
termo "fuzilamento" para falar do assassinato do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o
carro fuzilado por 80 tiros de fuzis no domingo, no Rio de Janeiro, por militares”5 . Uma das
maiores tragédias por meio de abuso da força policial no Brasil. A matéria conta que uma
mensagem interna da empresa mostra um repórter da rádio da EBC questionando a ordem de
retirar a palavra “fuzilamento” da matéria que estava fazendo sobre a morte do músico Evaldo.
1 http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
2 http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
3 Também disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censura-ditadura-egolpe-em-reportagens/
4 https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/governo-corta-cargos-e-programas-censura-conteudos-eaprofunda-desmonte-da-ebc/
5 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ebc-ordenou-censura-fuzilamento-em-morte-de-musico-fu ziladopor-militares-23593030?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&ut m_campaign=co mpart ilhar
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Seu chefe teria respondido que “’fuzilamento’ não é a palavra usada "oficialmente", e por isso
seria retirada”. Outros funcionários, ainda segundo a matéria, relataram anonimamente, terem
ciência das ordens para não afirmar nas matérias sobre o assunto que houve fuzilamento. A
Agência Brasil, de fato, não usou o termo em nenhuma de suas reportagens, substituindo por
frases como, "o Exército disparou contra um carro de passeio" e "o carro em que estava foi
atingido".
Em outubro de 2019, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU)
pediu que a Corte investigasse a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) por censura à
imagem de Marielle Franco na TV Brasil . "Situação de extrema gravidade, visto que podem
resvalar para um ato de censura flagrantemente inconstitucional, com potencial de fazer
incidir sobre essa conduta dos responsáveis as sanções cabíveis no âmbito do controle
externo", escreveu o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, em ofício ao presidente do
TCU. Furtado afirmou que, além da censura, a empresa pode ter incorrido em "flagrante
desvio de finalidade pública" ao vetar a imagem de Marielle Franco, ligada ao movimento
LGBT e à esquerda, "dois assuntos que, sistematicamente, são objetos de atos de censura por
parte de órgãos públicos no âmbito cultural, conforme investigações levadas a efeito por
órgãos de controle nos últimos meses".
Por essas razões, para proteger o direito à comunicação pública de qualidade,
solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019,
para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações
EMENDA ADITIVA N° __________
Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho de 2019,
dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020.
“Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das
Comunicações:
(...)
IX – fiscalizar, nos termos do que determina o artigo 54 da Constituição
Federal, da proibição da concessão, permissão ou autorização de
radiodifusão por pessoa jurídica que possua Deputado ou Senador como
sócio ou associado, direto ou indireto; (NR)”

JUSTIFICATIVA
O objetivo desta Emenda é garantir que o Artigo 54 da Constituição Federal seja, de
fato, cumprido em seus preceitos:
“Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer
a cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades
constantes da alínea anterior;
(...)”
Portanto, a Carta Magna brasileira é clara em relação à vedação de concessões
públicas a parlamentares. E o Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender
este preceito, sendo o órgão a zelar pela proteção da comunicação, com regras justas que
impeçam seu uso político.
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Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das Comunicações,
deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM nas mãos de um ministro ligado
a empresas privadas de radiodifusão. Ou seja, um ministro que cuidará de processos de
emissoras privadas, ligado à algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área.
Um descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal contra a
outorga e renovação de concessões de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos
com mandato como sócios ou associados. Questio namos a diplomação e a posse de políticos
que sejam, direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que deputados e
senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou associados de sociedades e
associações prestadoras do serviço de radiodifusão.
A outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas
jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo que em 1980 pouco mais de
100 políticos de 16 estados controlavam, direta ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na
legislatura da época da ação, 30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de rad iodifusão. E agora, após a nomeação
de Faria, o PSOL também fez representação ao Ministério Público, questionando a nomeação
do ministro pelo mesmo motivo.
Na petição de 2015, o PSOL explica que deputados e senadores não podem, portanto,
ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão, pois estas
gozam de favor decorrente de contrato — benefício decorrente da celebração de contrato de
concessão e de permissão de radiodifusão — com pessoa jurídica de direito público — a
União. O partido apontou inclusive que esse entendimento já havia sido firmado pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 530, na qual a corte condenou um Deputado Federal
por falsificação de contrato social de uma empresa detentora de permissão para explorar o
serviço de rádio.
No acórdão da AP 530, o STF afirmou que os artigos 54, I, “a” e 54, II, “a” da
Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e senadores de serem sócios
de pessoas jurídicas titulares de concessão, permissão ou autorização de radiodifusão. "Para o
ministro Luís Roberto Barroso, o objetivo desta proibição foi prevenir a reunião entre 'poder
político e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos decorrentes do
abuso'. Segundo a ministra Rosa Weber, 'a proibição específica de que parlamentares
detenham o controle sobre empresas de (...) de radiodifusão' visou evitar o 'risco de que o
veículo de comunicação, ao invés de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

104

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
apenas em benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público' 1 .
Para evitar que Deputados e Senadores continuem descumprindo o que determina a
Constituição Federal, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

1 https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/psol-volta-questionar-concessoes-radiodifusao-politicos
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das Comunicações.
EMENDA Nº _________
Acrescente-se à Medida Provisória nº 890, de 2020, o seguinte dispositivo:
Art. É proibida a privatização, alienação de ações que representem
a transferência ou perda de controle acionário, desestatização,
cisões, fusões, desinvestimentos e extinção da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, criada pela Lei nº 11.652, de 2008.
§1º. Ficam anulados os processos administrativos em curso, e os atos
administrativos com previsão de serem realizados, visando a
privatização, desestatização, desinvestimentos, alienação de ações
que repercutem em perda do controle acionário, e demais medidas
previstas no caput, da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
§2º. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto nesta lei,
sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV, da Lei nº
8.429, de 02 de junho de 1992.
…………………………………………………………… (AC).
JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa impedir que qualquer governo venha a destruir a comunicação
pública brasileira, por meio da privatização da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. A
destruição da EBC como estrutura pública não só é um tremendo equívoco, como também
é inconstitucional, já que a Constituição Federal, em seu Artigo 223, prevê a existência dos
sistemas público, privado e estatal. Foi este artigo que deu origem à EBC, em 2008, nos
moldes da BBC do Reino Unido, PBS nos Estados Unidos, RTP em Portugal e NHK no
Japão. A mídia pública foi criada nas primeiras décadas do século XX, depois de ampla
discussão mundial, mediada por órgãos importantes como a Unesco, para atender às
demandas por informação e cultura dos cidadãos, que não conseguem ser garantidas por
empresas em busca de lucro.
Alegar problemas financeiros para privatizar a EBC faz parte da estratégia de
desinformação do atual governo. Isso porque a empresa nunca foi criada para ser
autosuficiente – já que isso não acontece em veículos públicos, mas para ter receitas da
União. Desta forma, não fazendo sentido falar em “déficit”, como o governo faz de
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propósito. Isso porque a EBC não comercializa serviços, como luz e água, mas oferece
gratuitamente conteúdos aos cidadãos. Não só a eles diretamente, mas a milhares de
rádios, jornais e sites, que recorrem a notícias e programas produzidos pela empresa.
Entretanto, mesmo sendo obrigação da União custear o direito à informação por
meio de uma comunicação prevista na Constituição, a EBC tem, sim, uma fonte de receitas
próprias, instituída por lei, a “Contribuição para o Fomento à Radiodifusão Pública”. O valor
represado e não utilizado pelo governo atual e pelas gestões anteriores - por volta de 1,3
bilhão de reais, segundo sindicatos da área 1 - , seria suficiente para custear a empresa por
anos. Assim, diferentemente do que diz o Executivo, a EBC não somente não tem déficit,
pois este não faz sentido, mas ainda tem muito superávit para ser repassado pelo caixa do
Tesouro.
Outro argumento falacioso para a privatização da empresa são métricas de
audiência. Como explicam os sindicatos da área 2, historicamente a empresa foi preterida
ou sabotada (como na transição para a TV digital, entrega de retransmissoras, não
transmissão de estações de rádio ou não veiculação em HD no lineup das operadoras de
TV paga), com investimento insuficiente para que chegasse às casas do conjunto da
população com qualidade. Isso sem contar que audiência altíssima não pode ser a única
meta de um veículo público, que tem viés educativo e cultural. Este tipo de emissora
também tem um papel de formar potencial propagadores de informação e cultura dentro de
suas comunidades, inclusive a pessoas que não assistem (ou ouvem) ao seu conteúdo.
A fusão da TV pública (TV Brasil) com o canal governamental (NBR, agora chamada
de TV Brasil.gov) feita pelo atual governo contribuiu para prejudicar a atratividade das
emissoras, além de tentar destruir o caráter público da empresa. Por isso tudo, a inclusão
da EBC no plano de privatizações do governo federal significa um desrespeito à
Constituição, um ataque ao direito à informação da sociedade brasileira e uma redução da
transparência do Poder Executivo.
De maneira que, para evitar que isso aconteça neste e em qualquer outro governo,
pedimos apoio aos nobres Pares apoio para esta emenda.

Sala de Comissões,

de junho de 2020.

Deputado Ivan Valente
PSOL/SP

1 http://www.radialistasrj.org.br/noticias/privatizacao-ebc/
2

Idem
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA N.º ____________
Suprimam-se os Incisos IV, V, VI, VII e VIII do Art 26-C da Lei 13.844,
de 18 de junho de 2019, dado pelo Artigo 1º; o Inciso II do Art. 2°; o Inciso IV
do Art. 4°; o §2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°; e os Incisos I e II
do Art 8°, da Medida Provisória 980, de 2020 .

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é retirar de um Ministério que deve fazer
políticas públicas para as comunicações no Brasil a parte que cuida da
comunicação pessoal do presidente e também do governo. Por isso, ela
suprime os seguintes incisos da nova redação dada ao art. 26-C, modificado
no Artigo 1 da presente MP: IV - política de comunicação e divulgação do
Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.

É nesta parte de radiodifusão que acontece a mudança mais importante
e potencialmente mais polêmica da recriação do Ministério e Comunicações.
Pela primeira vez, o Ministério das Comunicações terá sob si a área de
comunicação institucional do governo, tradicionalmente ligada ao Planalto,
incluindo a relação com a imprensa, a gestão de verbas publicitárias e a
transferência da EBC (estatal responsável pela TV Brasil), além da atribuição
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de gerir o "sistema brasileiro de televisão pública". Isso significa um ministério
que terá, em uma ponta, a função de regular e outorgar empresas de
radiodifusão e, de outra, a tarefa de manter o relacionamento comercial e
editorial com veículos de comunicação. Uma mistura que só pode dar errado.
Como bem lembra o Intervozes, a Secretaria Especial de Comunicação
Social faz análise dos projetos de publicidades dos ministérios e valida. Assim,
na verdade, não poderia estar dentro de nenhum ministério. E o Ministério das
Comunicações regula as empresas de radiodifusão e telecomunicações que
podem ser beneficiadas ou não pelas práticas da Secom, de forma que há, de
fato, enorme conflito de interesses em juntar as coisas. A política da Secom de
favorecer com publicidade os amigos vai ser levada também para a liberação
de outorgas de radiodifusão.
Deixar o sistema público de comunicação no Minicom também é
temerário. Considerando-se a clara intenção de privatizar a EBC, subordiná-la
ao Minicom, que atende aos interesses das empresas de radiodifusão que
desejam ver a EBC morta, é decretar seu fim mesmo.
Enfim, de maneira geral, são áreas com imenso potencial de conflito de
interesses, uma vez que o ministério passa a ter três instrumentos de pressão
(outorga, regulação e verbas) sobre empresas com as quais se relaciona
institucionalmente (imprensa). Por este motivo, a SECOM deve permanecer
vinculada ao Palácio do Planalto, o que também está previsto nesta emenda.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou seja,
um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à algumas
delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um descabimento
completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal
contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a pessoas
jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou associados.
Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam, direta ou
indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de radiodifusão.
Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que deputados e
senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou associados de
sociedades e associações prestadoras do serviço de radiodifusão. A outorga
de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas
ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo que em 1980 pouco
mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta ou indiretamente,
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emissoras de rádio e TV. Na legislatura da época da ação, 30 deputados e 8
senadores eram sócios de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias
ou autorizatárias de radiodifusão. E agora, após a nomeação de Faria, o PSOL
também fez representação ao Ministério Público, questionando a nomeação
do ministro pelo mesmo motivo.
Para evitar o agravamento de todos esses problemas, solicitamos apoio
do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em

Deputado Ivan Valente
PSOL/SP
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MPV 980
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das Comunicações.
EMENDA Nº _________
Acrescente-se à Medida Provisória nº 890, de 2020, o seguinte dispositivo:
Art. É proibida a privatização, alienação de ações que representem
a transferência ou perda de controle acionário, desestatização,
cisões, fusões, desinvestimentos e extinção da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, criada pela Lei nº 11.652, de 2008.
§1º. Ficam anulados os processos administrativos em curso, e os
atos administrativos com previsão de serem realizados, visando a
privatização, desestatização, desinvestimentos, alienação de ações
que repercutem em perda do controle acionário, e demais medidas
previstas no caput, da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
§2º. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto nesta
lei, sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV, da
Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
…………………………………………………………… (AC).
JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa impedir que qualquer governo venha a destruir a comunicação
pública brasileira, por meio da privatização da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. A
destruição da EBC como estrutura pública não só é um tremendo equívoco , como
também é inconstitucional, já que a Constituição Federal, em seu Artigo 223, prevê a
existência dos sistemas público, privado e estatal. Foi este artigo que deu origem à EBC,
em 2008, nos moldes da BBC do Reino Unido, PBS nos Estados Unidos, RTP em
Portugal e NHK no Japão. A mídia pública foi criada nas primeiras décadas do século XX ,
depois de ampla discussão mundial, mediada por órgãos importantes como a Unesco,
para atender às demandas por informação e cultura dos cidadãos, que não conseguem
ser garantidas por empresas em busca de lucro.
Alegar problemas financeiros para privatizar a EBC faz parte da estratégia de
desinformação do atual governo. Isso porque a empresa nunca foi criada para ser
autosuficiente – já que isso não acontece em veículos públicos, mas para ter receitas da
União. Desta forma, não fazendo sentido falar em “deficit”, como o go verno faz de
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propósito. Isso porque a EBC não comercializa serviços, como luz e água, mas oferece
gratuitamente conteúdos aos cidadãos. Não só a eles diretamente, mas a milhares de
rádios, jornais e sites, que recorrem a notícias e programas produzidos pela empresa.
Entretanto, mesmo sendo obrigação da União custear o direito à informação por
meio de uma comunicação prevista na Constituição, a EBC tem , sim, uma fonte de
receitas próprias, instituída por lei, a “Contribuição para o Fomento à Radiodifusão
Pública”. O valor represado e não utilizado pelo governo a tual e pelas gestões anteriores por volta de 1,3 bilhão de reais, segundo sindicatos da área 1 - , seria suficiente para
custear a empresa por anos. Assim, diferentemente do que diz o Executivo, a EBC não
somente não tem déficit, pois este não faz sentido, mas ainda tem muito superávit para
ser repassado pelo caixa do Tesouro.
Outro argumento falacioso para a privatização da empresa são métricas de
audiência. Como explicam os sindicatos da área 2, historicamente a empresa foi preterida
ou sabotada (como na transição para a TV digital, entrega de retransmissoras, não
transmissão de estações de rádio ou não veiculação em HD no lineup das operadoras de
TV paga), com investimento insuficiente para que chegasse às casas do conjunto da
população com qualidade. Isso sem contar que audiência altíssima não pode ser a única
meta de um veículo público, que tem viés educativo e cultural. Este tipo de emissora
também tem um papel de formar potencial propagadores de informação e cultura dentro
de suas comunidades, inclusive a pessoas que não assistem (ou ouvem) ao seu
conteúdo.
A fusão da TV pública (TV Brasil) com o canal governamental (NBR, agora
chamada de TV Brasil.gov) feita pelo atual governo contribuiu para prejudicar a
atratividade das emissoras, além de tentar destruir o caráter público da empresa. Por isso
tudo, a inclusão da EBC no plano de privatizações do governo federal significa um
desrespeito à Constituição, um ataque ao direito à informação da sociedade brasilei ra e
uma redução da transparência do Poder Executivo.
De maneira que, para evitar que isso aconteça neste e em qualquer outro governo,
solicitamos apoio do Relator e dos nobres Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ

1 http://www.radialistasrj.org.br/noticias/privatizacao-ebc/
2

Idem
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MPV 980
00040

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se entre as áreas de Competência do Ministério das
Comunicações, o seguinte inciso ao artigo 26-6, dado pelo Art. 1 da Medida
Provisória 980, de 10 de junho de 2020:
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os princípios e garantias previstos nas Leis nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e nº 13.709, de 14
de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e para
promoção de campanhas de informação e educativas, com o objetivo de
conter a disseminação e o compartilhamento de notícias falsas.
.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o combate à desinformação
faça parte das diretrizes do órgão de governo agora responsável pelas
políticas de comunicação. O tema está em franco debate na sociedade e no
Parlamento, de maneira que as políticas públicas e a atuação do Estado
devem ser construídas para proteger a população da disseminação de
notícias falsas, que prejudicam o desenvolvimento econômico, social e
cultural do Brasil.
Destaque-se que conforme têm revelado os trabalhos da CPMI das
Fake News, há atualmente uma estrutura que semeia desinformação, em
forma de fake news. É o chamado Gabinete do Ódio, que funcionaria nas
dependências do Palácio do Planalto e teria o Sr. Carlos Bolsonaro, filho do
Presidente da República, como um dos seus organizadores. A atividade
criminosa do Gabinete do Ódio consistiria na produção e na difusão em larga
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escala de notícias falsas com objetivos políticos. Há uma clara ação
coordenada de divulgação de fake news com o objetivo de destruir
reputações e afrontar o Estado Democrático de Direito, com a indisfarçável
participação de uma rede, amplamente articulada, de políticos e empresários
que atacam, difamam e caluniam agentes públicos e qualquer opositor
democrático do atual mandatário da Presidência da República.
O Gabinete do Ódio também é investigado no Inquérito nº 4781 que
tramita no Supremo Tribunal Federal, apurando a disseminação organizada e
sistemática de Fake News, com o objetivo de desestabilizar o regime
democrático e destruir reputações, relatado pelo Exmo. Ministro Alexandre de
Moraes. No âmbito deste Inquérito, o Ministro Alexandre de Moraes
determinou a expedição de 29 mandados de busca e apreensão de
computadores e celulares pertencentes a agentes públicos, políticos,
empresários e “ativistas” que formam a rede ligada ao Gabinete do Ódio e
que são aliados do Presidente da República.
Desta forma, de maneira a evitar que o próprio Estado seja um vetor
de desinformação da sociedade a quem tem o de ver de bem informar, é
importante que ele mesmo seja um agente de campanhas educativas evitar a
desinformação.

Por essas razões, solicitamos apoio do Relator e dos nobres Pares
para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 980
00041

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020 .

“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo, especialmente a Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, em observação ao que determina a Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que a comunicação pública,
missão da Empresa Brasil de Telecomunicação – EBC seja garantida por
diretrizes do órgão de Estado que deve zelar pelas comunicações no País.
O Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender
políticas públicas para comunicação pública, diferenciando claramente o que
é comunicação de governo - importante para que a população saiba o que o
governo do momento está fazendo -, de comunicação de caráter público marcada por informações de interesse e serviço público, que não só do
governo. Lembrando que a comunicação pública deve estar sempre baseada
em estrutura dialógica com a sociedade, como bem explicado pelo sociólogo
francês Pierre Zémor, a maior referência mundial em comunicação pública. É
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esta combinação que permitirá aos cidadãos brasileiros ficar a par do que o
governo faz e também informar-se sobre todo mais que é necessário para
poder manifestar-se e agir politicamente, exercendo a cidadania de forma
plena.
Uma boa comunicação pública é fundamental para dar condições à
sociedade de discernir também informações falsas e conter a epidemia de
fake news que tantos transtornos tem trazido ao país. Mas o que está
acontecendo é justamente uma campanha contra a comunicação pública,
com a destruição da EBC, paralelamente à disseminação de desinformação.
Há censura e perseguição na empresa.
No início de 2019, aconteceram as primeiras denúncias de censura na
EBC, segundo matéria veiculada pelo site Intervozes1, reconhecido pela sua
atuação em prol da comunicação social e pública no Brasil . A matéria conta
que, no final de março, trabalhadores da EBC fizeram circular, nas redes
sociais, denúncias de censura na cobertura jornalística sobre o Golpe Militar
de 642. O texto do Intervozes conta que “nas reportagens e títulos que tratam
sobre o assunto, o termo ‘ditadura’ está sendo sistematicamente substituído
por ‘regime militar’, a não ser quando as matérias trazem declarações do
presidente para negar o fato: ‘para Bolsonaro, não houve ditadura no Brasil’.
A palavra ‘golpe’ é ainda mais escondida. No lugar de ‘aniversário do golpe’,
se usa ‘comemoração de 31 de março de 1964’”.
Uma nota da Comissão de Empregados e dos Sindicatos de
Jornalistas e Radialistas do DF, RJ e SP 3 denunciou inclusive, à época, “a
orientação da não veiculação de reportagens sobre a ação da DPU e da
recomendação do MPF (substituindo matéria por “nota”, para fingir equilíbrio,
quando se sabe o valor de cada formato dentro de um jornal), da retirada,
redução ou desvalorização de relatos de vítimas da ditadura e até mesmo de
dados já amplamente divulgados sobre o número de mortos e desaparecidos
no período” .
Houve relatos também de que os profissionais que produziam matéria
sobre a saída do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) do Brasil, após
http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
1

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
2

Também disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-ahistoria-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
3
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ameaças de morte que se intensificaram com a vitória do Bolsonaro, foram
censurados pelas chefias4. Mais um de muitos exemplos.
Em 12 de abril de 2019, mais uma denúncia gravíssima, veiculada
pelo site da Revista Época: “A Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
ordenou aos funcionários que não usem o termo "fuzilamento" para falar do
assassinato do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro fuzilado por
80 tiros de fuzis no domingo, no Rio de Janeiro, por militares” 5 . Uma das
maiores tragédias por meio de abuso da força policial no Brasil. A matéria
conta que uma mensagem interna da empresa mostra um repórter da rádio
da EBC questionando a ordem de retirar a palavra “fuzilamento” da matéria
que estava fazendo sobre a morte do músico Evaldo. Seu chefe teria
respondido que “’fuzilamento’ não é a palavra usada "oficialmente", e por isso
seria retirada”. Outros funcionários, ainda segundo a matéria, relataram
anonimamente, terem ciência das ordens para não afirmar nas matérias
sobre o assunto que houve fuzilamento. A Agência Brasil, de fato, não usou o
termo em nenhuma de suas reportagens, substituindo por frases como, "o
Exército disparou contra um carro de passeio" e "o carro em que estava foi
atingido".
Em outubro de 2019, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União (TCU) pediu que a Corte investigasse a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) por censura à imagem de Marielle Franco na TV Brasil .
"Situação de extrema gravidade, visto que podem resvalar para um ato de
censura flagrantemente inconstitucional, com potencial de fazer incidir sobre
essa conduta dos responsáveis as sanções cabíveis no âmbito do controle
externo", escreveu o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, em ofício ao
presidente do TCU. Furtado afirmou que, além da censura, a empresa pode
ter incorrido em "flagrante desvio de finalidade pública" ao vetar a imagem de
Marielle Franco, ligada ao movimento LGBT e à esquerda, "dois assuntos
que, sistematicamente, são objetos de atos de censura por parte de órgãos
públicos no âmbito cultural, conforme investigações levadas a efeito por
órgãos de controle nos últimos meses".

https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/governo -corta-cargos-eprogramas-censura-conteudos-e-aprofunda-desmonte-da-ebc/
4

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ebc-ordenou-censurafuzilamento-em-morte-de-musico-fuzilado-por-militares23593030?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compa
rtilhar
5
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Por essas razões, para proteger o direito à comunicação pública de
qualidade, solicitamos apoio do Relator e dos nobres Pares para aprovação
desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 980
00042

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Curador
da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, constituído por 22 membros,
sendo:
I - 15 representantes da sociedade civil;
II - 4 do Governo Federal;
III - 1 da Câmara dos Deputados;
IV - 1 do Senado Federal;
V - 1 representante dos trabalhadores da EBC.
§1º. O Conselho Curador de que trata o caput deste artigo é órgão de
natureza consultiva e deliberativa da EBC.
§2º. Compete ao Conselho Curador da EBC:
I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e
informativas integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria
Executiva da EBC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei;
III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e
objetivos previstos nesta Lei;
IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta
pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;
V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações
tomadas em cada reunião;
VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à
imputação de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no
que diz respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e
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VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros.
§3º Caberá, ainda, ao Conselho Curador coordenar o processo de
consulta pública a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, para a
renovação de sua composição.
§4º Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o §3º
deste artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, na forma do Estatuto,
formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas, ainda que
parcialmente:
I - à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos ou da
democracia;
II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura ou das artes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é recriar o Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação – EBC, criado pela Lei 11.652/2008, e extinto pela
MP 744 de Michel Temer e depois pela Lei 13.417/2017, que promoveram o
desmonte do principal canal de comunicação pública do país.
A EBC foi instituída como forma de regulamentar e estabelecer o
sistema público de comunicação no Brasil, em sintonia com os ditames da
Constituição Federal, que garante o direito à comunicação. Ela é a cabeça de
uma rede de 23 emissoras públicas espalhadas pelo Brasil. Além disso,
articula mais de 40 emissoras parceiras, além de portais de notícias
cuja audiência média é de 3,8 milhões de usuários.
O Conselho Curador tinha a função de acompanhar e fiscalizar a
programação das emissoras e também responsável pela aprovação do plano
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de trabalho e da linha editorial da Empresa. Segundo bem explica o site dele
na época1 de vigência:

“O Conselho Curador existe para zelar pelos princípios e pela
autonomia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), impedindo que
haja ingerência indevida do Governo e do mercado sobre a
programação e gestão da comunicação pública. Além disso, visa
representar os anseios da sociedade, em sua diversidade, na
aprovação das diretrizes de conteúdo e do plano de trabalho da
empresa. Sua existência, como instância de participação social
prevista na Lei 11.652/2008, é um critério fundamental para que a
EBC seja de fato pública.

Para garantir que suas decisões sejam tomadas em nome do
interesse público, a maior parte de seus membros representa a
sociedade civil no colegiado e são escolhidos por meio de consulta
pública. O Conselho Curador da EBC é composto por 22 membros:
15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal; um
da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um
representante dos trabalhadores da EBC.”

A extinção do Conselho Curador provocou a reação de funcionários e
diversos expoentes da opinião pública, na época, porque a lei de criação da
EBC estabelece a vigência do mandato de presidente da empresa por quatro
anos, determinando que os ocupantes só podem ser destituídos por decisão
do Conselho Curador ou por razões legais. Além disso, o mandato do
presidente não coincide com o mandato do chefe do Executivo federal, de
forma a evitar ingerências indevidas nos veículos públicos.
E foi por isso que Michel Temer o extinguiu. Para poder nomear
livremente o presidente da EBC e fazer dela uma comunicação pessoal. Na
ocasião, o ministro do Supremo Marco Aurélio de Melo, que deu liminar
determinando a volta do presidente da EBC demitido por Temer, chegou a
rechaçar as críticas de que haveria controle político na Empresa, feitas por

1 https://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador#:~:text=O%20Conselho%20Curador%20da%20EBC,representante %20
dos%20trabalhadores%20da%20EBC.
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Temer 2 : “Quem parece querer aparelhar a EBC é o novo governo, que
implantou mudanças justamente para concentrar tudo nas mãos do Poder
Executivo, tirando inclusive o poder da sociedade”. O ministro acrescentou
ainda que 94% dos funcionários da EBC são concursados. Em 2008, ano de
criação da Empresa, esse contingente correspondia a 54%.
As ações de Temer foram amplamente criticadas, à época, pelos
setores da área. Em nota, o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) repudiou as atitudes do governo e qualificou as
medidas como um “ataque inaceitável contra a EBC”3:
“Trata-se de uma clara demonstração do caráter autoritário de um
governo que violou a soberania popular e a Constituição para chegar
ao poder e, por isso, não tem qualquer compromisso com o respeito
às leis. Acabar com o instrumento de participação da sociedade na
Empresa de Comunicação Pública – que era constituído por artistas,
intelectuais e representantes do movimento social brasileiro – é uma
violência e mostra que o governo golpista não pretende estabelecer
qualquer diálogo com a sociedade. Aliás, em poucas horas, fica clara
a prática de cerceamento à liberdade de expressão por parte da
gestão Temer”.

Para desfazer este erro histórico que contribuiu para o golpe final que
o governo Bolsonaro tenta dar ao sistema público de comunicação no Brasil,
solicitamos apoio do Relator e dos nobres Pares para aprovação desta
Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ

2 https://www.brasildefato.com.br/2016/09/03/alteracoes-de-temer-na-ebcprovocam-protesto-em-brasilia/
3 Idem.
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MPV 980
00043

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020.
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX – fiscalizar, nos termos do que determina o artigo 54 da
Constituição Federal, da proibição da concessão, permissão ou autorização
de radiodifusão por pessoa jurídica que possua Deputado ou Senador como
sócio ou associado, direto ou indireto;
(NR)”
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o Artigo 54 da Constituição
Federal seja, de fato, cumprido em seus preceitos:
“Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
(...)”
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Portanto, a Carta Magna brasileira é clara em relação à vedação de
concessões públicas a parlamentares. E o Ministério das Comunicações deve
ser o primeiro a defender este preceito, sendo o órgão a zelar pela proteção
da comunicação, com regras justas que impeçam seu uso político.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54 , inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão.
A outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão
a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo
que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta
ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura da época da ação,
30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. E agora,
após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao Ministério
Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Na petição de 2015, o PSOL explica que deputados e senadores não
podem, portanto, ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas
prestadoras de radiodifusão, pois estas gozam de favor decorrente de
contrato — benefício decorrente da celebração de contrato de concessão e
de permissão de radiodifusão — com pessoa jurídica de direito público — a
União. O partido apontou inclusive que esse entendimento já havia sido
firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 530, na qual a corte
condenou um Deputado Federal por falsificação de contrato social de uma
empresa detentora de permissão para explorar o serviço de rádio.
No acórdão da AP 530, o STF afirmou que os artigos 54, I, “a” e 54, II,
“a” da Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e
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senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão,
permissão ou autorização de radiodifusão. "Para o ministro Luís Roberto
Barroso, o objetivo desta proibição foi prevenir a reunião entre 'poder político
e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
decorrentes do abuso'. Segundo a ministra Rosa Weber, 'a proibição
específica de que parlamentares detenham o controle sobre empresas de (...)
de radiodifusão' visou evitar o 'risco de que o veículo de comunicação, ao
invés de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em
benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público' 1.
Para evitar que Deputados e Senadores continuem descumprindo o
que determina a Constituição Federal, solicitamos apoio do Relator e dos
nobres Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ

https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/psol-volta-questionar-concessoesradiodifusao-politicos
1
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MPV 980
00044

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA N.º ____________
Suprimam-se os Incisos IV, V, VI, VII e VIII do Art 26-C da Lei 13.844,
de 18 de junho de 2019, dado pelo Artigo 1º; o Inciso II do Art. 2°; o Inciso IV
do Art. 4°; o §2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°; e os Incisos I e
II do Art 8°, da Medida Provisória 980, de 2020 .

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é retirar de um Ministério que deve fazer
políticas públicas para as comunicações no Brasil a parte que cuida da
comunicação pessoal do presidente e também do governo. Por isso, ela
suprime os seguintes incisos da nova redação dada ao art. 26-C, modificado
no Artigo 1 da presente MP: IV - política de comunicação e divulgação do
Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.

É nesta parte de radiodifusão que acontece a mudança mais
importante e potencialmente mais polêmica da recriação do Ministério e
Comunicações. Pela primeira vez, o Ministério das Comunicações terá sob si
a área de comunicação institucional do governo, tradicionalmente ligada ao
Planalto, incluindo a relação com a imprensa, a gestão de verbas publicitárias
e a transferência da EBC (estatal responsável pela TV Brasil), além da
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atribuição de gerir o "sistema brasileiro de televisão pública". Isso significa
um ministério que terá, em uma ponta, a função de regular e outorgar
empresas de radiodifusão e, de outra, a tarefa de manter o relacionamento
comercial e editorial com veículos de comunicação. Uma mistura que só pode
dar errado.
Como bem lembra o Intervozes, a Secretária Especial de
Comunicação Social faz análise dos projetos de publicidades dos ministérios
e valida. Assim, na verdade, não poderia estar dentro de nenhum ministério.
E o Ministério das Comunicações regula as empresas de radiodifusão e
telecomunicações que podem ser beneficiadas ou não pelas práticas da
Secom, de forma que há, de fato, enorme conflito de interesses em juntar as
coisas. A política da Secom de favorecer com publicidade os amigos vai ser
levada também para a liberação de outorgas de radiodifusão.
Deixar o sistema público de comunicação no Minicom também é
temerário. Considerando-se a clara intenção de privatizar a EBC, subordinála ao Minicom, que atende aos interesses das empresas de radiodifusão que
desejam ver a EBC morta, é decretar seu fim mesmo.
Enfim, de maneira geral, são áreas com imenso potencial de conflito
de interesses, uma vez que o ministério passa a ter três instrumentos de
pressão (outorga, regulação e verbas) sobre empresas com as quais se
relaciona institucionalmente (imprensa). Por este motivo, a SECOM deve
permanecer vinculada ao Palácio do Planalto, o que também está previsto
nesta emenda.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão. A outorga de concessões, permissões e autorizações de
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radiodifusão a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no
Brasil, sendo que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados
controlavam, direta ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura
da época da ação, 30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas
jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão.
E agora, após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao
Ministério Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Para evitar o agravamento de todos esses problemas , solicitamos
apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das Comunicações.
EMENDA Nº _________
Acrescente-se à Medida Provisória nº 890, de 2020, o seguinte dispositivo:
Art. É proibida a privatização, alienação de ações que representem
a transferência ou perda de controle acionário, desestatização,
cisões, fusões, desinvestimentos e extinção da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, criada pela Lei nº 11.652, de 2008.
§1º. Ficam anulados os processos administrativos em curso, e os
atos administrativos com previsão de serem realizados, visando a
privatização, desestatização, desinvestimentos, alienação de ações
que repercutem em perda do controle acionário, e demais medidas
previstas no caput, da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
§2º. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto nesta
lei, sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV, da
Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
…………………………………………………………… (AC).
JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa impedir que qualquer governo venha a destruir a comunicação
pública brasileira, por meio da privatização da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. A
destruição da EBC como estrutura pública não só é um tremendo equívoco , como
também é inconstitucional, já que a Constituição Federal, em seu Artigo 223, prevê a
existência dos sistemas público, privado e estatal. Foi este artigo que deu origem à EBC,
em 2008, nos moldes da BBC do Reino Unido, PBS nos Estados Unidos, RTP em
Portugal e NHK no Japão. A mídia pública foi criada nas primeiras décadas do século XX ,
depois de ampla discussão mundial, mediada por órgãos importantes como a Unesco,
para atender às demandas por informação e cultura dos cidadãos, que não conseguem
ser garantidas por empresas em busca de lucro.
Alegar problemas financeiros para privatizar a EBC faz parte da estratégia de
desinformação do atual governo. Isso porque a empresa nunca foi criada para ser
autosuficiente – já que isso não acontece em veículos públicos, mas para ter receitas da
União. Desta forma, não fazendo sentido falar em “deficit”, como o go verno faz de
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propósito. Isso porque a EBC não comercializa serviços, como luz e água, mas oferece
gratuitamente conteúdos aos cidadãos. Não só a eles diretamente, mas a milhares de
rádios, jornais e sites, que recorrem a notícias e programas produzidos pela empresa.
Entretanto, mesmo sendo obrigação da União custear o direito à informação por
meio de uma comunicação prevista na Constituição, a EBC tem , sim, uma fonte de
receitas próprias, instituída por lei, a “Contribuição para o Fomento à Radiodifusão
Pública”. O valor represado e não utilizado pelo governo a tual e pelas gestões anteriores por volta de 1,3 bilhão de reais, segundo sindicatos da área 1 - , seria suficiente para
custear a empresa por anos. Assim, diferentemente do que diz o Executivo, a EBC não
somente não tem déficit, pois este não faz sentido, mas ainda tem muito superávit para
ser repassado pelo caixa do Tesouro.
Outro argumento falacioso para a privatização da empresa são métricas de
audiência. Como explicam os sindicatos da área 2, historicamente a empresa foi preterida
ou sabotada (como na transição para a TV digital, entrega de retransmissoras, não
transmissão de estações de rádio ou não veiculação em HD no lineup das operadoras de
TV paga), com investimento insuficiente para que chegasse às casas do conjunto da
população com qualidade. Isso sem contar que audiência altíssima não pode ser a única
meta de um veículo público, que tem viés educativo e cultural. Este tipo de emissora
também tem um papel de formar potencial propagadores de informação e cultura dentro
de suas comunidades, inclusive a pessoas que não assistem (ou ouvem) ao seu
conteúdo.
A fusão da TV pública (TV Brasil) com o canal governamental (NBR, agora
chamada de TV Brasil.gov) feita pelo atual governo contribuiu para prejudicar a
atratividade das emissoras, além de tentar destruir o caráter público da empresa. Por isso
tudo, a inclusão da EBC no plano de privatizações do governo federal significa um
desrespeito à Constituição, um ataque ao direito à informação da sociedade brasilei ra e
uma redução da transparência do Poder Executivo.
De maneira que, para evitar que isso aconteça neste e em qualquer outro governo,
pedimos apoio aos nobres Pares apoio para esta emenda.

Sala de Comissões,

de junho de 2020.

1 http://www.radialistasrj.org.br/noticias/privatizacao-ebc/
2

Idem
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se entre as áreas de Competência do Ministério das
Comunicações, o seguinte inciso ao artigo 26-6, dado pelo Art. 1 da Medida
Provisória 980, de 10 de junho de 2020:
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os princípios e garantias previstos nas Leis nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e nº 13.709, de 14
de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e para
promoção de campanhas de informação e educativas, com o objetivo de
conter a disseminação e o compartilhamento de notícias falsas.
.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o combate à desinformação
faça parte das diretrizes do órgão de governo agora responsável pelas
políticas de comunicação. O tema está em franco debate na sociedade e no
Parlamento, de maneira que as políticas públicas e a atuação do Estado
devem ser construídas para proteger a população da disseminação de
notícias falsas, que prejudicam o desenvolvimento econômico, social e
cultural do Brasil.
Destaque-se que conforme têm revelado os trabalhos da CPMI das
Fake News, há atualmente uma estrutura que semeia desinformação, em
forma de fake news. É o chamado Gabinete do Ódio, que funcionaria nas
dependências do Palácio do Planalto e teria o Sr. Carlos Bolsonaro, filho do
Presidente da República, como um dos seus organizadores. A atividade
criminosa do Gabinete do Ódio consistiria na produção e na difusão em larga
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escala de notícias falsas com objetivos políticos. Há uma clara ação
coordenada de divulgação de fake news com o objetivo de destruir
reputações e afrontar o Estado Democrático de Direito, com a indisfarçável
participação de uma rede, amplamente articulada, de políticos e empresários
que atacam, difamam e caluniam agentes públicos e qualquer opositor
democrático do atual mandatário da Presidência da República.
O Gabinete do Ódio também é investigado no Inquérito nº 4781 que
tramita no Supremo Tribunal Federal, apurando a disseminação organizada e
sistemática de Fake News, com o objetivo de desestabilizar o regime
democrático e destruir reputações, relatado pelo Exmo. Ministro Alexandre de
Moraes. No âmbito deste Inquérito, o Ministro Alexandre de Moraes
determinou a expedição de 29 mandados de busca e apreensão de
computadores e celulares pertencentes a agentes públicos, políticos,
empresários e “ativistas” que formam a rede ligada ao Gabinete do Ódio e
que são aliados do Presidente da República.
Desta forma, de maneira a evitar que o próprio Estado seja um vetor
de desinformação da sociedade a quem tem o dever de bem informar, é
importante que ele mesmo seja um agente de campanhas educativas evitar a
desinformação.

Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta Emenda.
Sala das comissões, em

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

132

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

MPV 980
00047

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Gestor
das Políticas de ampliação da banda larga e gestão do FUST - Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, constituído por:
I – um representante do Ministério das Comunicações, a quem caberá
presidi-lo
II – um representante do Ministério da Educação;
III – um representante do Ministério da Saúde;
IV – um representante do Ministério da Defesa;
V – um representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES;
VII – dois representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações,
dos quais um representando as prestadoras de pequeno porte; e
VIII – dois representantes da sociedade civil.
IX – dois representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1o Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as
aplicações do fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do
Fust;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos
pelos programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 5} do art. 165 da Constituição, levando em
consideração o estabelecido no art. 5o desta Lei, o atendimento do interesse
público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva expansão das
redes de telecomunicações a todo o território nacional e a melhoria da
qualidade dos serviços de telecomunicações.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é viabilizar o funcionamento imediato do
Conselho Gestor do Fundo de Universalização das Telecomunicações – Fust,
já previsto no PL 1481/2007, remetido no final de 2019 para o Senado
Federal e também previsto em minuta de projeto feito pela Anatel. Isso
porque, tanto Anatel quanto Ministério da Ciência e Tecnologia, até então
responsável pelo Fust, já admitiram que sem o comitê gestor fica muito difícil
avançar na utilização do Fundo.
O PERT faz um levantamento das localidades e tipos de redes de
telecomunicações que não têm infraestruturas de telecomunicações
necessárias para atender a demanda por acesso a internet rápida da
população brasileira. E faz parte da proposta defendida pela Anatel a
destinação dos recursos do Fust para cobrir, no todo ou em parte,
investimentos e custos. Para solucionar problemas apontados pelo Tribunal
de Contas da União -TCU, no tocante à falta de articulação política entre os
agentes públicos e entre esses e o setor privado, a proposta sugere a gestão
colegiada do fundo, inspirada nos fundos setoriais de ciência e tecnologia,
como o Funttel.
Ao Conselho Gestor caberia formular políticas, diretrizes gerais e
prioridades para orientar as aplicações do Fust, assim como definir os
programas, projetos e atividades a serem financiados com recursos do fundo.
Participam os principais ministérios ligados à área, Anatel, sociedade civil,
acadêmicos e BNDES. Tendo assim uma formação plural de mérito e
também de agente financeiro.

Por essas razões, e pela necessidade urgente, revelada pela
pandemia de COVID-19, de investir em acesso maciço da população à
internet rápida, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.
Sala das comissões, em
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020 .

“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo, especialmente a Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, em observação ao que determina a Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que a comunicação pública,
missão da Empresa Brasil de Telecomunicação – EBC seja garantida por
diretrizes do órgão de Estado que deve zelar pelas comunicações no País.
O Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender
políticas públicas para comunicação pública, diferenciando claramente o que
é comunicação de governo - importante para que a população saiba o que o
governo do momento está fazendo -, de comunicação de caráter público marcada por informações de interesse e serviço público, que não só do
governo. Lembrando que a comunicação pública deve estar sempre baseada
em estrutura dialógica com a sociedade, como bem explicado pelo sociólogo
francês Pierre Zémor, a maior referência mundial em comunicação pública. É
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esta combinação que permitirá aos cidadãos brasileiros ficar a par do que o
governo faz e também informar-se sobre todo mais que é necessário para
poder manifestar-se e agir politicamente, exercendo a cidadania de forma
plena.
Uma boa comunicação pública é fundamental para dar condições à
sociedade de discernir também informações falsas e conter a epidemia de
fake news que tantos transtornos tem trazido ao país. Mas o que está
acontecendo é justamente uma campanha contra a comunicação pública,
com a destruição da EBC, paralelamente à disseminação de desinformação.
Há censura e perseguição na empresa.
No início de 2019, aconteceram as primeiras denúncias de censura na
EBC, segundo matéria veiculada pelo site Intervozes1, reconhecido pela sua
atuação em prol da comunicação social e pública no Brasil . A matéria conta
que, no final de março, trabalhadores da EBC fizeram circular, nas redes
sociais, denúncias de censura na cobertura jornalística sobre o Golpe Militar
de 642. O texto do Intervozes conta que “nas reportagens e títulos que tratam
sobre o assunto, o termo ‘ditadura’ está sendo sistematicamente substituído
por ‘regime militar’, a não ser quando as matérias trazem declarações do
presidente para negar o fato: ‘para Bolsonaro, não houve ditadura no Brasil’.
A palavra ‘golpe’ é ainda mais escondida. No lugar de ‘aniversário do golpe’,
se usa ‘comemoração de 31 de março de 1964’”.
Uma nota da Comissão de Empregados e dos Sindicatos de
Jornalistas e Radialistas do DF, RJ e SP 3 denunciou inclusive, à época, “a
orientação da não veiculação de reportagens sobre a ação da DPU e da
recomendação do MPF (substituindo matéria por “nota”, para fingir equilíbrio,
quando se sabe o valor de cada formato dentro de um jornal), da retirada,
redução ou desvalorização de relatos de vítimas da ditadura e até mesmo de
dados já amplamente divulgados sobre o número de mortos e desaparecidos
no período” .
Houve relatos também de que os profissionais que produziam matéria
sobre a saída do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) do Brasil, após
http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
1

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
2

Também disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-ahistoria-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
3
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ameaças de morte que se intensificaram com a vitória do Bolsonaro, foram
censurados pelas chefias4. Mais um de muitos exemplos.
Em 12 de abril de 2019, mais uma denúncia gravíssima, veiculada
pelo site da Revista Época: “A Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
ordenou aos funcionários que não usem o termo "fuzilamento" para falar do
assassinato do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro fuzilado por
80 tiros de fuzis no domingo, no Rio de Janeiro, por militares” 5 . Uma das
maiores tragédias por meio de abuso da força policial no Brasil. A matéria
conta que uma mensagem interna da empresa mostra um repórter da rádio
da EBC questionando a ordem de retirar a palavra “fuzilamento” da matéria
que estava fazendo sobre a morte do músico Evaldo. Seu chefe teria
respondido que “’fuzilamento’ não é a palavra usada "oficialmente", e por isso
seria retirada”. Outros funcionários, ainda segundo a matéria, relataram
anonimamente, terem ciência das ordens para não afirmar nas matérias
sobre o assunto que houve fuzilamento. A Agência Brasil, de fato, não usou o
termo em nenhuma de suas reportagens, substituindo por frases como, "o
Exército disparou contra um carro de passeio" e "o carro em que estava foi
atingido".
Em outubro de 2019, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União (TCU) pediu que a Corte investigasse a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) por censura à imagem de Marielle Franco na TV Brasil .
"Situação de extrema gravidade, visto que podem resvalar para um ato de
censura flagrantemente i nconstitucional, com potencial de fazer incidir sobre
essa conduta dos responsáveis as sanções cabíveis no âmbito do controle
externo", escreveu o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, em ofício ao
presidente do TCU. Furtado afirmou que, além da censura , a empresa pode
ter incorrido em "flagrante desvio de finalidade pública" ao vetar a imagem de
Marielle Franco, ligada ao movimento LGBT e à esquerda, "dois assuntos
que, sistematicamente, são objetos de atos de censura por parte de órgãos
públicos no âmbito cultural, conforme investigações levadas a efeito por
órgãos de controle nos últimos meses".

https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/governo-corta-cargos-eprogramas-censura-conteudos-e-aprofunda-desmonte-da-ebc/
4

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ebc-ordenou-censurafuzilamento-em-morte-de-musico-fuzilado-por-militares23593030?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compa
rtilhar
5
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Por essas razões, para proteger o direito à comunicação pública de
qualidade, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.

Sala das comissões, em
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MPV 980
00049

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Curador
da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, constituído por 22 membros,
sendo:
I - 15 representantes da sociedade civil;
II - 4 do Governo Federal;
III - 1 da Câmara dos Deputados;
IV - 1 do Senado Federal;
V - 1 representante dos trabalhadores da EBC.
§1º. O Conselho Curador de que trata o caput deste artigo é órgão de
natureza consultiva e deliberativa da EBC.
§2º. Compete ao Conselho Curador da EBC:
I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e
informativas integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria
Executiva da EBC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei;
III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e
objetivos previstos nesta Lei;
IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta
pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;
V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações
tomadas em cada reunião;
VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à
imputação de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no
que diz respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e
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VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros.
§3º Caberá, ainda, ao Conselho Curador coordenar o processo de
consulta pública a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, para a
renovação de sua composição.
§4º Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o §3º
deste artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, na forma do Estatuto,
formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas, ainda que
parcialmente:
I - à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos ou da
democracia;
II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura ou das artes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é recriar o Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação – EBC, criado pela Lei 11.652/2008, e extinto pela
MP 744 de Michel Temer e depois pela Lei 13.417/2017, que promoveram o
desmonte do principal canal de comunicação pública do país.
A EBC foi instituída como forma de regulamentar e estabelecer o
sistema público de comunicação no Brasil, em sintonia com os ditames da
Constituição Federal, que garante o direito à comunicação. Ela é a cabeça de
uma rede de 23 emissoras públicas espalhadas pelo Brasil. Além disso,
articula mais de 40 emissoras parceiras, além de portais de notícias
cuja audiência média é de 3,8 milhões de usuários.
O Conselho Curador tinha a função de acompanhar e fiscalizar a
programação das emissoras e também responsável pela aprovação do plano
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de trabalho e da linha editorial da Empresa. Segundo bem explica o site dele
na época1 de vigência:

“O Conselho Curador existe para zelar pelos princípios e pela
autonomia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), impedindo que
haja ingerência indevida do Governo e do mercado sobre a
programação e gestão da comunicação pública. Além disso, visa
representar os anseios da sociedade, em sua diversidade, na
aprovação das diretrizes de conteúdo e do plano de trabalho da
empresa. Sua existência, como instância de participação social
prevista na Lei 11.652/2008, é um critério fundamental para que a
EBC seja de fato pública.

Para garantir que suas decisões sejam tomadas em nome do
interesse público, a maior parte de seus membros representa a
sociedade civil no colegiado e são escolhidos por meio de consulta
pública. O Conselho Curador da EBC é composto por 22 membros:
15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal; um
da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um
representante dos trabalhadores da EBC.”

A extinção do Conselho Curador provocou a reação de funcionários e
diversos expoentes da opinião pública, na época, porque a lei de criação da
EBC estabelece a vigência do mandato de presidente da empresa por quatro
anos, determinando que os ocupantes só podem ser destituídos por decisão
do Conselho Curador ou por razões legais. Além disso, o mandato do
presidente não coincide com o mandato do chefe do Executivo federal, de
forma a evitar ingerências indevidas nos veículos públicos.
E foi por isso que Michel Temer o extinguiu. Para poder nomear
livremente o presidente da EBC e fazer dela uma comunicação pessoal. Na
ocasião, o ministro do Supremo Marco Aurélio de Melo, que deu liminar
determinando a volta do presidente da EBC demitido por Temer, chegou a
rechaçar as críticas de que haveria controle político na Empresa, feitas por

1 https://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador#:~:text=O%20Conselho%20Curador%20da%20EBC,representante%20
dos%20trabalhadores%20da%20EBC.
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Temer 2 : “Quem parece querer aparelhar a EBC é o novo governo, que
implantou mudanças justamente para concentrar tudo nas mãos do Poder
Executivo, tirando inclusive o poder da sociedade”. O ministro acrescentou
ainda que 94% dos funcionários da EBC são concursados. Em 2008, ano de
criação da Empresa, esse contingente correspondia a 54%.
As ações de Temer foram amplamente criticadas, à época, pelos
setores da área. Em nota, o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) repudiou as atitudes do governo e qualificou as
medidas como um “ataque inaceitável contra a EBC”3:
“Trata-se de uma clara demonstração do caráter autoritário de um
governo que violou a soberania popular e a Constituição para chegar
ao poder e, por isso, não tem qualquer compromisso com o respeito
às leis. Acabar com o instrumento de participação da sociedade na
Empresa de Comunicação Pública – que era constituído por artistas,
intelectuais e representantes do movimento social brasileiro – é uma
violência e mostra que o governo golpista não pretende estabelecer
qualquer diálogo com a sociedade. Aliás, em poucas horas, fica clara
a prática de cerceamento à liberdade de expressão por parte da
gestão Temer”.

Para desfazer este erro histórico que contribuiu para o golpe final que
o governo Bolsonaro tenta dar ao sistema público de comunicação no Brasil,
pedimos aos nobres Pares apoio para a aprovação da presente emenda.

Sala das comissões, em

2 https://www.brasildefato.com.br/2016/09/03/alteracoes-de-temer-na-ebcprovocam-protesto-em-brasilia/
3 Idem.
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020.
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX – fiscalizar, nos termos do que determina o artigo 54 da
Constituição Federal, da proibição da concessão, permissão ou autorização
de radiodifusão por pessoa jurídica que possua Deputado ou Senador como
sócio ou associado, direto ou indireto;
(NR)”
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o Artigo 54 da Constituição
Federal seja, de fato, cumprido em seus preceitos:
“Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
(...)”
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Portanto, a Carta Magna brasileira é clara em relação à vedação de
concessões públicas a parlamentares. E o Ministério das Comunicações deve
ser o primeiro a defender este preceito, sendo o órgão a zelar pela proteção
da comunicação, com regras justas que impeçam seu uso político.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54 , inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão.
A outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão
a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo
que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta
ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura da época da ação,
30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. E agora,
após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao Ministério
Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Na petição de 2015, o PSOL explica que deputados e senadores não
podem, portanto, ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas
prestadoras de radiodifusão, pois estas gozam de favor decorrente de
contrato — benefício decorrente da celebração de contrato de concessão e
de permissão de radiodifusão — com pessoa jurídica de direito público — a
União. O partido apontou inclusive que esse entendimento já havia sido
firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 530, na qual a corte
condenou um Deputado Federal por falsificação de contrato social de uma
empresa detentora de permissão para explorar o serviço de rádio.
No acórdão da AP 530, o STF afirmou que os artigos 54, I, “a” e 54, II,
“a” da Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e
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senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão,
permissão ou autorização de radiodifusão. "Para o ministro Luís Roberto
Barroso, o objetivo desta proibição foi prevenir a reunião entre 'poder político
e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
decorrentes do abuso'. Segundo a ministra Rosa Weber, 'a proibição
específica de que parlamentares detenham o controle sobre empresas de (...)
de radiodifusão' visou evitar o 'risco de que o veículo de comunicação, ao
invés de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em
benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público' 1.
Para evitar que Deputados e Senadores continuem descumprindo o
que determina a Constituição Federal, solicitamos apoio do relator e Pares
para aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em

https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/psol-volta-questionar-concessoesradiodifusao-politicos
1
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MPV 980
00051

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA N.º ____________
Suprimam-se os Incisos IV, V, VI, VII e VIII do Art 26-C da Lei 13.844,
de 18 de junho de 2019, dado pelo Artigo 1º; o Inciso II do Art. 2°; o Inciso IV
do Art. 4°; o §2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°; e os Incisos I e
II do Art 8°, da Medida Provisória 980, de 2020 .

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo da presente Emenda é retirar de um Ministério que deve
fazer políticas públicas para as comunicações no Brasil a parte da Medida
Provisória que cuida da comunicação pessoal do Presidente da República e
também do Governo.
Por isso, ela suprime os seguintes incisos da nova redação dada ao
art. 26-C, modificado no Artigo 1 da presente MP:
IV - política de comunicação e divulgação do Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.

É nesta parte de radiodifusão que acontece a mudança mais
importante e potencialmente mais polêmica da recriação do Ministério e
Comunicações. Pela primeira vez, o Ministério das Comunicações terá sob
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seu comando a área de comunicação institucional do governo,
tradicionalmente ligada ao Planalto, incluindo a relação com a imprensa, a
gestão de verbas publicitárias e a transferência da EBC (estatal responsável
pela TV Brasil), além da atribuição de gerir o "sistema brasileiro de televisão
pública". Isso significa um ministério que terá, em uma ponta, a função de
regular e outorgar empresas de radiodifusão e, de outra, a tarefa de manter o
relacionamento comercial e editorial com veículos de comunicação. Uma
mistura que só pode dar errado.
Como bem lembra o Intervozes, a Secretária Especial de
Comunicação Social faz análise dos projetos de publicidades dos ministérios
e os valida. Assim, na verdade, a SECOM não poderia estar dentro de
nenhum ministério. E o Ministério das Comunicações regula as empresas de
radiodifusão e telecomunicações que podem ser beneficiadas ou não pelas
práticas da SECOM, de forma que há, de fato, enorme conflito de interesses
em juntar as coisas. A política da SECOM de favorecer com publicidade os
amigos vai ser levada também para a liberação de outorgas de radiodifusão.
Deixar o sistema público de comunicação no Minicom também é
temerário. Considerando-se a clara intenção de privatizar a EBC, subordinála ao Minicom, que atende aos interesses das empresas de radiodifusão que
desejam ver a EBC morta, é decretar seu fim.
Enfim, de maneira geral, são áreas com imenso potencial de conflito
de interesses, uma vez que o ministério passa a ter três instrumentos de
pressão (outorga, regulação e verbas) sobre empresas com as quais se
relaciona institucionalmente (imprensa). Por este motivo, a SECOM deve
permanecer vinculada ao Palácio do Planalto, o que também está previsto
nesta emenda.
Destacamos, ainda, a ligação do novo ministro das Comunicações,
deputado Fábio Faria, com as empresas privadas de radiodifusão. Ou seja,
mostra-se completamente descabida a nomeação deste senhor para o cargo
de Ministro das Comunicações.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
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radiodifusão. A outorga de concessões, permissões e autorizações de
radiodifusão a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no
Brasil, sendo que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados
controlavam, direta ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura
da época da ação, 30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas
jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão.
E agora, após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao
Ministério Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Para evitar o agravamento de todos esses problemas , solicitamos
apoio do Relator e dos nobres Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 980
00052

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Gestor
das Políticas de ampliação da banda larga e gestão do FUST - Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, constituído por:
I – um representante do Ministério das Comunicações, a quem caberá
presidi-lo
II – um representante do Ministério da Educação;
III – um representante do Ministério da Saúde;
IV – um representante do Ministério da Defesa;
V – um representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES;
VII – dois representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações,
dos quais um representando as prestadoras de pequeno porte; e
VIII – dois representantes da sociedade civil.
IX – dois representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1o Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as
aplicações do fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do
Fust;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos
pelos programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 5} do art. 165 da Constituição, levando em
consideração o estabelecido no art. 5o desta Lei, o atendimento do interesse
público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva expansão das
redes de telecomunicações a todo o território nacional e a melhoria da
qualidade dos serviços de telecomunicações.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é viabilizar o funcionamento imediato do
Conselho Gestor do Fundo de Universalização das Telecomunicações – Fust,
já previsto no PL 1481/2007, remetido no final de 2019 para o Senado
Federal e também previsto em minuta de projeto feito pela Anatel. Isso
porque, tanto Anatel quanto Ministério da Ciência e Tecnologia, até então
responsável pelo Fust, já admitiram que sem o comitê gestor fica muito difícil
avançar na utilização do Fundo.
O PERT faz um levantamento das localidades e tipos de redes de
telecomunicações que não têm infraestruturas de telecomunicações
necessárias para atender a demanda por acesso a internet rápida da
população brasileira. E faz parte da proposta defendida pela Anatel a
destinação dos recursos do Fust para cobrir, no todo ou em parte,
investimentos e custos. Para solucionar problemas apontados pelo Tribunal
de Contas da União -TCU, no tocante à falta de articulação política entre os
agentes públicos e entre esses e o setor privado, a proposta sugere a gestão
colegiada do fundo, inspirada nos fundos setoriais de ciência e tecnologia,
como o Funttel.
Ao Conselho Gestor caberia formular políticas, diretrizes gerais e
prioridades para orientar as aplicações do Fust, assim como definir os
programas, projetos e atividades a serem financiados com recursos do fundo.
Participam os principais ministérios ligados à área, Anatel, sociedade civil,
acadêmicos e BNDES. Tendo assim uma formação plural de mérito e
também de agente financeiro.
Por essas razões, e pela necessidade urgente, revelada pela
pandemia de COVID-19, de investir em acesso maciço da população à
internet rápida, solicitamos apoio do Relator e dos nobres Pares para
aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ
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MPV 980
00053

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho de
2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020.
“Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das Comunicações:
(...)
IX – fiscalizar, nos termos do que determina o artigo 54 da Constituição
Federal, da proibição da concessão, permissão ou autorização de radiodifusão
por pessoa jurídica que possua Deputado ou Senador como sócio ou
associado, direto ou indireto; (NR)”
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o Artigo 54 da Constituição
Federal seja, de fato, cumprido em seus preceitos:
“Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
(...)”
Portanto, a Carta Magna brasileira é clara em relação à vedação de
concessões públicas a parlamentares. E o Ministério das Comunicações deve
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ser o primeiro a defender este preceito, sendo o órgão a zelar pela proteção
da comunicação, com regras justas que impeçam seu uso político.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, Deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou seja,
um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado a algumas
delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um descabimento
completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal
contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a pessoas
jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou associados.
Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam, direta ou
indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de radiodifusão.
Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que deputados e
senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou associados de
sociedades e associações prestadoras do serviço de radiodifusão.
A outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a
pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo que
em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta ou
indiretamente, emissoras de rádio e TV. Na legislatura da época da ação, 30
deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas jurídicas concessionárias,
permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. E agora, após a nomeação
de Faria, o PSOL também fez representação ao Ministério Público,
questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Na petição de 2015, o PSOL explica que deputados e senadores não
podem, portanto, ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas
prestadoras de radiodifusão, pois estas gozam de favor decorrente de contrato
— benefício decorrente da celebração de contrato de concessão e de
permissão de radiodifusão — com pessoa jurídica de direito público — a União.
O partido apontou inclusive que esse entendimento já havia sido firmado pelo
Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 530, na qual a corte condenou um
Deputado Federal por falsificação de contrato social de uma empresa
detentora de permissão para explorar o serviço de rádio.
No acórdão da AP 530, o STF afirmou que os artigos 54, I, “a” e 54, II,
“a” da Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e
senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão,
permissão ou autorização de radiodifusão. "Para o ministro Luís Roberto
Barroso, o objetivo desta proibição foi prevenir a reunião entre 'poder político
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e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
decorrentes do abuso'. Segundo a ministra Rosa Weber, 'a proibição específica
de que parlamentares detenham o controle sobre empresas de (...) de
radiodifusão' visou evitar o 'risco de que o veículo de comunicação, ao invés
de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em benefício
do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público'1.
Para evitar que Deputados e Senadores continuem descumprindo o que
determina a Constituição Federal, solicitamos apoio do relator e Pares para
aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em

Deputado Ivan Valente
PSOL/SP

https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/psol-volta-questionar-concessoesradiodifusao-politicos
1
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MPV 980
00054

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Curador
da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, constituído por 22 membros,
sendo:
I - 15 representantes da sociedade civil;
II - 4 do Governo Federal;
III - 1 da Câmara dos Deputados;
IV - 1 do Senado Federal;
V - 1 representante dos trabalhadores da EBC.
§1º. O Conselho Curador de que trata o caput deste artigo é órgão de
natureza consultiva e deliberativa da EBC.
§2º. Compete ao Conselho Curador da EBC:
I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e
informativas integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria
Executiva da EBC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei;
III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e
objetivos previstos nesta Lei;
IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta
pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;
V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações
tomadas em cada reunião;
VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à
imputação de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no
que diz respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e
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VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros.
§3º Caberá, ainda, ao Conselho Curador coordenar o processo de
consulta pública a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, para a
renovação de sua composição.
§4º Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o §3º
deste artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, na forma do Estatuto,
formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas, ainda que
parcialmente:
I - à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos ou da
democracia;
II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura ou das artes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é recriar o Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação – EBC, criado pela Lei 11.652/2008, e extinto pela MP
744 de Michel Temer e depois pela Lei 13.417/2017, que promoveram o
desmonte do principal canal de comunicação pública do país.
A EBC foi instituída como forma de regulamentar e estabelecer o
sistema público de comunicação no Brasil, em sintonia com os ditames da
Constituição Federal, que garante o direito à comunicação. Ela é a cabeça de
uma rede de 23 emissoras públicas espalhadas pelo Brasil. Além disso,
articula mais de 40 emissoras parceiras, além de portais de notícias
cuja audiência média é de 3,8 milhões de usuários.
O Conselho Curador tinha a função de acompanhar e fiscalizar a
programação das emissoras e também responsável pela aprovação do plano
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de trabalho e da linha editorial da Empresa. Segundo bem explica o site dele
na época1 de vigência:

“O Conselho Curador existe para zelar pelos princípios e pela
autonomia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), impedindo que
haja ingerência indevida do Governo e do mercado sobre a
programação e gestão da comunicação pública. Além disso, visa
representar os anseios da sociedade, em sua diversidade, na
aprovação das diretrizes de conteúdo e do plano de trabalho da
empresa. Sua existência, como instância de participação social
prevista na Lei 11.652/2008, é um critério fundamental para que a
EBC seja de fato pública.

Para garantir que suas decisões sejam tomadas em nome do interesse
público, a maior parte de seus membros representa a sociedade civil
no colegiado e são escolhidos por meio de consulta pública. O
Conselho Curador da EBC é composto por 22 membros: 15
representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal; um da
Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um representante
dos trabalhadores da EBC.”

A extinção do Conselho Curador provocou a reação de funcionários e
diversos expoentes da opinião pública, na época, porque a lei de criação da
EBC estabelece a vigência do mandato de presidente da empresa por quatro
anos, determinando que os ocupantes só podem ser destituídos por decisão
do Conselho Curador ou por razões legais. Além disso, o mandato do
presidente não coincide com o mandato do chefe do Executivo federal, de
forma a evitar ingerências indevidas nos veículos públicos.
E foi por isso que Michel Temer o extinguiu. Para poder nomear
livremente o presidente da EBC e fazer dela uma comunicação pessoal. Na
ocasião, o ministro do Supremo Marco Aurélio Mello, que deu liminar
determinando a volta do presidente da EBC demitido por Temer, chegou a
rechaçar as críticas de que haveria controle político na Empresa, feitas por

https://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador#:~:text=O%20Conselho%20Curador%20da%20EBC,representante%20
dos%20trabalhadores%20da%20EBC.
1
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Temer2: “Quem parece querer aparelhar a EBC é o novo governo, que
implantou mudanças justamente para concentrar tudo nas mãos do Poder
Executivo, tirando inclusive o poder da sociedade”. O ministro acrescentou
ainda que 94% dos funcionários da EBC são concursados. Em 2008, ano de
criação da Empresa, esse contingente correspondia a 54%.
As ações de Temer foram amplamente criticadas, à época, pelos
setores da área. Em nota, o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) repudiou as atitudes do governo e qualificou as medidas
como um “ataque inaceitável contra a EBC”3:
“Trata-se de uma clara demonstração do caráter autoritário de um
governo que violou a soberania popular e a Constituição para chegar
ao poder e, por isso, não tem qualquer compromisso com o respeito
às leis. Acabar com o instrumento de participação da sociedade na
Empresa de Comunicação Pública – que era constituído por artistas,
intelectuais e representantes do movimento social brasileiro – é uma
violência e mostra que o governo golpista não pretende estabelecer
qualquer diálogo com a sociedade. Aliás, em poucas horas, fica clara
a prática de cerceamento à liberdade de expressão por parte da gestão
Temer”.

Para desfazer este erro histórico que contribuiu para o golpe final que o
governo Bolsonaro tenta dar ao sistema público de comunicação no Brasil,
pedimos aos nobres Pares apoio para a aprovação da presente emenda.
Sala das comissões, em
Deputado Ivan Valente
PSOL/SP

https://www.brasildefato.com.br/2016/09/03/alteracoes-de-temer-na-ebcprovocam-protesto-em-brasilia/
2

3

Idem.
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MPV 980
00055

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho de
2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020 .

“Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das Comunicações:
(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo, especialmente a Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, em observação ao que determina a Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que a comunicação pública, missão
da Empresa Brasil de Telecomunicação – EBC, seja garantida por diretrizes
do órgão de Estado que deve zelar pelas comunicações no País.
O Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender políticas
públicas para comunicação pública, diferenciando claramente o que é
comunicação de governo - importante para que a população saiba o que o
governo do momento está fazendo -, de comunicação de caráter público marcada por informações de interesse e serviço público, que não só do
governo. Lembrando que a comunicação pública deve estar sempre baseada
em estrutura dialógica com a sociedade, como bem explicado pelo sociólogo
francês Pierre Zémor, a maior referência mundial em comunicação pública. É
esta combinação que permitirá aos cidadãos brasileiros ficar a par do que o
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governo faz e também informar-se sobre todo mais que é necessário para
poder manifestar-se e agir politicamente, exercendo a cidadania de forma
plena.
Uma boa comunicação pública é fundamental para dar condições à
sociedade de discernir também informações falsas e conter a epidemia de fake
news que tantos transtornos tem trazido ao país. Mas o que está acontecendo
é justamente uma campanha contra a comunicação pública, com a destruição
da EBC, paralelamente à disseminação de desinformação. Há censura e
perseguição na empresa.
No início de 2019, aconteceram as primeiras denúncias de censura na
EBC, segundo matéria veiculada pelo site Intervozes1, reconhecido pela sua
atuação em prol da comunicação social e pública no Brasil . A matéria conta
que, no final de março, trabalhadores da EBC fizeram circular, nas redes
sociais, denúncias de censura na cobertura jornalística sobre o Golpe Militar
de 642. O texto do Intervozes conta que “nas reportagens e títulos que tratam
sobre o assunto, o termo ‘ditadura’ está sendo sistematicamente substituído
por ‘regime militar’, a não ser quando as matérias trazem declarações do
presidente para negar o fato: ‘para Bolsonaro, não houve ditadura no Brasil’. A
palavra ‘golpe’ é ainda mais escondida. No lugar de ‘aniversário do golpe’, se
usa ‘comemoração de 31 de março de 1964’”.
Uma nota da Comissão de Empregados e dos Sindicatos de Jornalistas
e Radialistas do DF, RJ e SP 3 denunciou inclusive, à época, “a orientação da
não veiculação de reportagens sobre a ação da DPU e da recomendação do
MPF (substituindo matéria por “nota”, para fingir equilíbrio, quando se sabe o
valor de cada formato dentro de um jornal), da retirada, redução ou
desvalorização de relatos de vítimas da ditadura e até mesmo de dados já
amplamente divulgados sobre o número de mortos e desaparecidos no
período” .
Houve relatos também de que os profissionais que produziam matéria
sobre a saída do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) do Brasil, após

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
1

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
2

Também disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-ahistoria-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
3
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ameaças de morte que se intensificaram com a vitória do Bolsonaro, foram
censurados pelas chefias4. Mais um de muitos exemplos.
Em 12 de abril de 2019, mais uma denúncia gravíssima, veiculada pelo
site da Revista Época: “A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ordenou aos
funcionários que não usem o termo "fuzilamento" para falar do assassinato do
músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro fuzilado por 80 tiros de fuzis
no domingo, no Rio de Janeiro, por militares”5 . Uma das maiores tragédias por
meio de abuso da força policial no Brasil. A matéria conta que uma mensagem
interna da empresa mostra um repórter da rádio da EBC questionando a ordem
de retirar a palavra “fuzilamento” da matéria que estava fazendo sobre a morte
do músico Evaldo. Seu chefe teria respondido que “’fuzilamento’ não é a
palavra usada "oficialmente", e por isso seria retirada”. Outros funcionários,
ainda segundo a matéria, relataram anonimamente, terem ciência das ordens
para não afirmar nas matérias sobre o assunto que houve fuzilamento. A
Agência Brasil, de fato, não usou o termo em nenhuma de suas reportagens,
substituindo por frases como, "o Exército disparou contra um carro de passeio"
e "o carro em que estava foi atingido".
Em outubro de 2019, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União (TCU) pediu que a Corte investigasse a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) por censura à imagem de Marielle Franco na TV Brasil .
"Situação de extrema gravidade, visto que podem resvalar para um ato de
censura flagrantemente inconstitucional, com potencial de fazer incidir sobre
essa conduta dos responsáveis as sanções cabíveis no âmbito do controle
externo", escreveu o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, em ofício ao
presidente do TCU. Furtado afirmou que, além da censura, a empresa pode
ter incorrido em "flagrante desvio de finalidade pública" ao vetar a imagem de
Marielle Franco, ligada ao movimento LGBT e à esquerda, "dois assuntos que,
sistematicamente, são objetos de atos de censura por parte de órgãos públicos
no âmbito cultural, conforme investigações levadas a efeito por órgãos de
controle nos últimos meses".
Por essas razões, para proteger o direito à comunicação pública de
qualidade, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.

https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/governo -corta-cargos-eprogramas-censura-conteudos-e-aprofunda-desmonte-da-ebc/
4

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ebc-ordenou-censurafuzilamento-em-morte-de-musico-fuzilado-por-militares23593030?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compa
rtilhar
5
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Sala das comissões, em

Deputado Ivan Valente
PSOL/SP
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MPV 980
00056

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Gestor
das Políticas de ampliação da banda larga e gestão do FUST - Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, constituído por:
I – um representante do Ministério das Comunicações, a quem caberá presidilo
II – um representante do Ministério da Educação;
III – um representante do Ministério da Saúde;
IV – um representante do Ministério da Defesa;
V – um representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES;
VII – dois representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações,
dos quais um representando as prestadoras de pequeno porte; e
VIII – dois representantes da sociedade civil.
IX – dois representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1º Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as
aplicações do fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do
Fust;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos
pelos programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 5} do art. 165 da Constituição, levando em
consideração o estabelecido no art. 5o desta Lei, o atendimento do interesse
público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva expansão das
redes de telecomunicações a todo o território nacional e a melhoria da
qualidade dos serviços de telecomunicações.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é viabilizar o funcionamento imediato do
Conselho Gestor do Fundo de Universalização das Telecomunicações – Fust,
já previsto no PL 1481/2007, remetido no final de 2019 para o Senado Federal
e também previsto em minuta de projeto feito pela Anatel. Isso porque, tanto
Anatel quanto Ministério da Ciência e Tecnologia, até então responsável pelo
Fust, já admitiram que sem o comitê gestor fica muito difícil avançar na
utilização do Fundo.
O PERT faz um levantamento das localidades e tipos de redes de
telecomunicações que não têm infraestruturas de telecomunicações
necessárias para atender a demanda por acesso a internet rápida da
população brasileira. E faz parte da proposta defendida pela Anatel a
destinação dos recursos do Fust para cobrir, no todo ou em parte,
investimentos e custos. Para solucionar problemas apontados pelo Tribunal de
Contas da União -TCU, no tocante à falta de articulação política entre os
agentes públicos e entre esses e o setor privado, a proposta sugere a gestão
colegiada do fundo, inspirada nos fundos setoriais de ciência e tecnologia,
como o Funttel.
Ao Conselho Gestor caberia formular políticas, diretrizes gerais e
prioridades para orientar as aplicações do Fust, assim como definir os
programas, projetos e atividades a serem financiados com recursos do fundo.
Participam os principais ministérios ligados à área, Anatel, sociedade civil,
acadêmicos e BNDES. Tendo assim uma formação plural de mérito e também
de agente financeiro.

Por essas razões, e pela necessidade urgente, revelada pela pandemia
de COVID-19, de investir em acesso maciço da população à internet rápida,
solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das comissões, em
Deputado Ivan Valente
PSOL/SP
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MPV 980
00057

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se entre as áreas de Competência do Ministério das
Comunicações, o seguinte inciso ao artigo 26-6, dado pelo Art. 1 da Medida
Provisória 980, de 10 de junho de 2020:
“Art. 26-C. Constituem áreas de competência do Ministério das Comunicações:
(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os princípios e garantias previstos nas Leis nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e para promoção
de campanhas de informação e educativas, com o objetivo de conter a
disseminação e o compartilhamento de notícias falsas.
.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o combate à desinformação
faça parte das diretrizes do órgão de governo agora responsável pelas políticas
de comunicação. O tema está em franco debate na sociedade e no
Parlamento, de maneira que as políticas públicas e a atuação do Estado devem
ser construídas para proteger a população da disseminação de notícias falsas,
que prejudicam o desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil.
Destaque-se que conforme têm revelado os trabalhos da CPMI das
Fake News, há atualmente uma estrutura que semeia desinformação, em
forma de fake news. É o chamado Gabinete do Ódio, que funcionaria nas
dependências do Palácio do Planalto e teria o Sr. Carlos Bolsonaro, filho do
Presidente da República, como um dos seus organizadores. A atividade
criminosa do Gabinete do Ódio consistiria na produção e na difusão em larga
escala de notícias falsas com objetivos políticos. Há uma clara ação
coordenada de divulgação de fake news com o objetivo de destruir reputações
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e afrontar o Estado Democrático de Direito, com a indisfarçável participação
de uma rede, amplamente articulada, de políticos e empresários que atacam,
difamam e caluniam agentes públicos e qualquer opositor democrático do atual
mandatário da Presidência da República.
O Gabinete do Ódio também é investigado no Inquérito nº 4781 que
tramita no Supremo Tribunal Federal, apurando a disseminação organizada e
sistemática de Fake News, com o objetivo de desestabilizar o regime
democrático e destruir reputações, relatado pelo Exmo. Ministro Alexandre de
Moraes. No âmbito deste Inquérito, o Ministro Alexandre de Moraes determinou
a expedição de 29 mandados de busca e apreensão de computadores e
celulares pertencentes a agentes públicos, políticos, empresários e “ativistas”
que formam a rede ligada ao Gabinete do Ódio e que são aliados do Presidente
da República.
Desta forma, de maneira a evitar que o próprio Estado seja um vetor de
desinformação da sociedade a quem tem o dever de bem informar, é
importante que ele mesmo seja um agente de campanhas educativas evitar a
desinformação.
Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta Emenda.
Sala das comissões, em

Deputado Ivan Valente
PSOL/SP
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MPV 980
CÂMARA DOS DEPUTADOS
00058
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA N.º ____________
Suprimam-se os Incisos IV, V, VI, VII e VIII do Art 26-C da Lei 13.844,
de 18 de junho de 2019, dado pelo Artigo 1º; o Inciso II do Art. 2°; o Inciso IV
do Art. 4°; o §2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°; e os Incisos I e
II do Art 8°, da Medida Provisória 980, de 2020 .

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é retirar de um Ministério que deve fazer
políticas públicas para as comunicações no Brasil a parte que cuida da
comunicação pessoal do presidente e também do governo. Por isso, ela
suprime os seguintes incisos da nova redação dada ao art. 26-C, modificado
no Artigo 1 da presente MP: IV - política de comunicação e divulgação do
Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.

É nesta parte de radiodifusão que acontece a mudança mais
importante e potencialmente mais polêmica da recriação do Ministério e
Comunicações. Pela primeira vez, o Ministério das Comunicações terá sob si
a área de comunicação institucional do go verno, tradicionalmente ligada ao
Planalto, incluindo a relação com a imprensa, a gestão de verbas publicitárias
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Assessoria Técnica
e a transferência da EBC (estatal responsável pela TV Brasil), além da
atribuição de gerir o "sistema brasileiro de televisão pública". Isso si gnifica
um ministério que terá, em uma ponta, a função de regular e outorgar
empresas de radiodifusão e, de outra, a tarefa de manter o relacionamento
comercial e editorial com veículos de comunicação. Uma mistura que só pode
dar errado.
Como bem lembra o Intervozes, a Secretária Especial de
Comunicação Social faz análise dos projetos de publicidades dos ministérios
e valida. Assim, na verdade, não poderia estar dentro de nenhum ministério.
E o Ministério das Comunicações regula as empresas de radiodifusão e
telecomunicações que podem ser beneficiadas ou não pelas práticas da
Secom, de forma que há, de fato, enorme conflito de interesses em juntar as
coisas. A política da Secom de favorecer com publicidade os amigos vai ser
levada também para a liberação de outorgas de radiodifusão.
Deixar o sistema público de comunicação no Minicom também é
temerário. Considerando-se a clara intenção de privatizar a EBC, subordinála ao Minicom, que atende aos interesses das empresas de radiodifusão que
desejam ver a EBC morta, é decretar seu fim mesmo.
Enfim, de maneira geral, são áreas com imenso potencial de conflito
de interesses, uma vez que o ministério passa a ter três instrumentos de
pressão (outorga, regulação e verbas) sobre empresas com as quais se
relaciona institucionalmente (imprensa). Por este motivo, a SECOM deve
permanecer vinculada ao Palácio do Planalto, o que também está previsto
nesta emenda.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
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associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão. A outorga de concessões, permissões e autorizações de
radiodifusão a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no
Brasil, sendo que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados
controlavam, direta ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura
da época da ação, 30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas
jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão.
E agora, após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao
Ministério Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Para evitar o agravamento de todos esses problemas , solicitamos
apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA
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MPV 980
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 00059
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de junho de
2019, para criar o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações e o Ministério das
Comunicações.
EMENDA Nº _________
Acrescente-se à Medida Provisória nº 890, de 2020, o seguinte dispositivo:
Art. É proibida a privatização, alienação de ações que representem
a transferência ou perda de controle acionário, desestatização,
cisões, fusões, desinvestimentos e extinção da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, criada pela Lei nº 11.652, de 2008.
§1º. Ficam anulados os processos administrativos em curso, e os
atos administrativos com previsão de serem realizados, visando a
privatização, desestatização, desinvestimentos, alienação de ações
que repercutem em perda do controle acionário, e demais medidas
previstas no caput, da Empresa Brasil de Comunicação - EBC.
§2º. A prática de qualquer ato em desacordo com o disposto nes ta
lei, sujeita o seu infrator as penas previstas no art. 10, inciso IV, da
Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
…………………………………………………………… (AC).
JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda visa impedir que qualquer governo venha a destruir a comunicação
pública brasileira, por meio da privatização da Empresa Brasil de Comunicação – EBC. A
destruição da EBC como estrutura pública não só é um tremendo equívoco , como
também é inconstitucional, já que a Constituição Federal, em seu Artigo 223, prevê a
existência dos sistemas público, privado e estatal. Foi este artigo que deu origem à EBC,
em 2008, nos moldes da BBC do Reino Unido, PBS nos Estados Unidos, RTP em
Portugal e NHK no Japão. A mídia pública foi criada nas primeiras décadas do século XX,
depois de ampla discussão mundial, mediada por órgãos importantes como a Unesco,
para atender às demandas por informação e cultura dos cidadãos, que não conseguem
ser garantidas por empresas em busca de lucro.
Alegar problemas financeiros para privatizar a EBC faz parte da estratégia de
desinformação do atual governo. Isso porque a empresa nunca foi criada para ser
autosuficiente – já que isso não acontece em veículos públicos, mas para ter receitas da
União. Desta forma, não fazendo sentido falar em “deficit”, como o go verno faz de
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propósito. Isso porque a EBC não comercializa serviços, como luz e água, mas oferece
gratuitamente conteúdos aos cidadãos. Não só a eles diretamente, mas a milhares de
rádios, jornais e sites, que recorrem a notícias e programas produzidos pela empresa.
Entretanto, mesmo sendo obrigação da União custear o direito à informação por
meio de uma comunicação prevista na Constituição, a EBC tem , sim, uma fonte de
receitas próprias, instituída por lei, a “Contribuição para o Fomento à Radiodifusão
Pública”. O valor represado e não utilizado pelo governo a tual e pelas gestões anteriores por volta de 1,3 bilhão de reais, segundo sindicatos da área 1 - , seria suficiente para
custear a empresa por anos. Assim, diferentemente do que diz o Executivo, a EBC não
somente não tem déficit, pois este não faz sentido, mas ainda tem muito superávit para
ser repassado pelo caixa do Tesouro.
Outro argumento falacioso para a privatização da empresa são métricas de
audiência. Como explicam os sindicatos da área 2, historicamente a empresa foi preterida
ou sabotada (como na transição para a TV digital, entrega de retransmissoras, não
transmissão de estações de rádio ou não veiculação em HD no lineup das operadoras de
TV paga), com investimento insuficiente para que chegasse às casas do conjunto da
população com qualidade. Isso sem contar que audiência altíssima não pode ser a única
meta de um veículo público, que tem viés educativo e cultural. Este tipo de emissora
também tem um papel de formar potencial propagadores de informação e cultura dentro
de suas comunidades, inclusive a pessoas que não assistem (ou ouvem) ao seu
conteúdo.
A fusão da TV pública (TV Brasil) com o canal governamental (NBR, agora
chamada de TV Brasil.gov) feita pelo atual governo contribuiu para prejudicar a
atratividade das emissoras, além de tentar destruir o caráter público da empresa. Por isso
tudo, a inclusão da EBC no plano de privatizações do governo federal significa um
desrespeito à Constituição, um ataque ao direito à informação da sociedade brasileira e
uma redução da transparência do Poder Executivo.
De maneira que, para evitar que isso aconteça neste e em qualquer outro governo,
pedimos apoio aos nobres Pares apoio para esta emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA
1 http://www.radialistasrj.org.br/noticias/privatizacao-ebc/
2

Idem
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se entre as áreas de Competência do Ministério das
Comunicações, o seguinte inciso ao artigo 26-6, dado pelo Art. 1 da Medida
Provisória 980, de 10 de junho de 2020:
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os princípios e garantias previstos nas Leis nº
12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), e nº 13.709, de 14
de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e para
promoção de campanhas de informação e educativas, com o objetivo de
conter a disseminação e o compartilhamento de notícias falsas.
.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o combate à desinformação
faça parte das diretrizes do órgão de governo agora responsável pelas
políticas de comunicação. O tema está em franco debate na sociedade e no
Parlamento, de maneira que as políticas públicas e a atuação do Estado
devem ser construídas para proteger a população da disseminação de
notícias falsas, que prejudicam o desenvolvimento econômico, social e
cultural do Brasil.
Destaque-se que conforme têm revelado os trabalhos da CPMI das
Fake News, há atualmente uma estrutura que semeia desinformação, em
forma de fake news. É o chamado Gabinete do Ódio, que funcionaria nas
dependências do Palácio do Planalto e teria o Sr. Carlos Bolsonaro, filho do
Presidente da República, como um dos seus organizadores. A atividade
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criminosa do Gabinete do Ódio consistiria na produção e na difusão em larga
escala de notícias falsas com objetivos políticos. Há uma clara ação
coordenada de divulgação de fake news com o objetivo de destruir
reputações e afrontar o Estado Democrático de Direito, com a indisfarçável
participação de uma rede, amplamente articulada, de políticos e empresários
que atacam, difamam e caluniam agentes públicos e qualquer opositor
democrático do atual mandatário da Presidência da República.
O Gabinete do Ódio também é investigado no Inquérito nº 4781 que
tramita no Supremo Tribunal Federal, apurando a disseminação organizada e
sistemática de Fake News, com o objetivo de desestabilizar o regime
democrático e destruir reputações, relatado pelo Exmo. Ministro Alexandre de
Moraes. No âmbito deste Inquérito, o Ministro Alexandre de Moraes
determinou a expedição de 29 mandados de busca e apreensão de
computadores e celulares pertencentes a agentes públicos, políticos,
empresários e “ativistas” que formam a rede ligada ao Gabinete do Ódio e
que são aliados do Presidente da República.
Desta forma, de maneira a evitar que o próprio Estado seja um vetor
de desinformação da sociedade a quem tem o dever de bem informar, é
importante que ele mesmo seja um agente de campanhas educativas evitar a
desinformação.

Por essas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação
desta Emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Gestor
das Políticas de ampliação da banda larga e gestão do FUST - Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, constituído por:
I – um representante do Ministério das Comunicações, a quem caberá
presidi-lo
II – um representante do Ministério da Educação;
III – um representante do Ministério da Saúde;
IV – um representante do Ministério da Defesa;
V – um representante da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES;
VII – dois representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações,
dos quais um representando as prestadoras de pequeno porte; e
VIII – dois representantes da sociedade civil.
IX – dois representantes da comunidade técnica e acadêmica.
§ 1o Compete ao Conselho Gestor:
I – formular as políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as
aplicações do fundo;
II – definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do
Fust;
III – elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos
pelos programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; e
IV – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a
proposta orçamentária do Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 5} do art. 165 da Constituição, levando em
consideração o estabelecido no art. 5o desta Lei, o atendimento do interesse
público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva expansão das
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redes de telecomunicações a todo o território nacional e a melhoria da
qualidade dos serviços de telecomunicações.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é viabilizar o funcionamento imediato do
Conselho Gestor do Fundo de Universalização das Telecomunicações – Fust,
já previsto no PL 1481/2007, remetido no final de 2019 para o Senado
Federal e também previsto em minuta de projeto feito pela Anatel. Isso
porque, tanto Anatel quanto Ministério da Ciência e Tecnologia, até então
responsável pelo Fust, já admitiram que sem o comitê gestor fica muito difícil
avançar na utilização do Fundo.
O PERT faz um levantamento das localidades e tipos de redes de
telecomunicações que não têm infraestruturas de telecomunicações
necessárias para atender a demanda por acesso a internet rápida da
população brasileira. E faz parte da proposta defendida pela Anatel a
destinação dos recursos do Fust para cobrir, no todo ou em parte,
investimentos e custos. Para solucionar problemas apontados pelo Tribunal
de Contas da União -TCU, no tocante à falta de articulação política entre os
agentes públicos e entre esses e o setor privado, a proposta sugere a gestão
colegiada do fundo, inspirada nos fundos setoriais de ciência e tecnologia,
como o Funttel.
Ao Conselho Gestor caberia formular políticas, diretrizes gerais e
prioridades para orientar as aplicações do Fust, assim como definir os
programas, projetos e atividades a serem financiados com recursos do fundo.
Participam os principais ministérios ligados à área, Anatel, sociedade civil,
acadêmicos e BNDES. Tendo assim uma formação plural de mérito e
também de agente financeiro.

Por essas razões, e pela necessidade urgente, revelada pela
pandemia de COVID-19, de investir em acesso maciço da população à
internet rápida, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020 .

“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX - diretrizes que fortaleçam os serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo, especialmente a Empresa Brasil de
Comunicação – EBC, em observação ao que determina a Lei nº 11.652, de 7
de abril de 2008.”
(NR)
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que a comunicação pública,
missão da Empresa Brasil de Telecomunicação – EBC seja garantida por
diretrizes do órgão de Estado que deve zelar pelas comunicações no País.
O Ministério das Comunicações deve ser o primeiro a defender
políticas públicas para comunicação pública, diferenciando claramente o que
é comunicação de governo - importante para que a população saiba o que o
governo do momento está fazendo -, de comunicação de caráter público marcada por informações de interesse e serviço público, que não só do
governo. Lembrando que a comunicação pública deve estar sempre baseada
em estrutura dialógica com a sociedade, como bem explicado pelo sociólogo
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francês Pierre Zémor, a maior referência mundial em comunicação pública. É
esta combinação que permitirá aos cidadãos brasileiros ficar a par do que o
governo faz e também informar-se sobre todo mais que é necessário para
poder manifestar-se e agir politicamente, exercendo a cidadania de forma
plena.
Uma boa comunicação pública é fundamental para dar condições à
sociedade de discernir também informações falsas e conter a epidemia de
fake news que tantos transtornos tem trazido ao país. Mas o que está
acontecendo é justamente uma campanha contra a comunicação pública,
com a destruição da EBC, paralelamente à disseminação de desinformação.
Há censura e perseguição na empresa.
No início de 2019, aconteceram as primeiras denúncias de censura na
EBC, segundo matéria veiculada pelo site Intervozes1, reconhecido pela sua
atuação em prol da comunicação social e pública no Brasil . A matéria conta
que, no final de março, trabalhadores da EBC fizeram circular, nas redes
sociais, denúncias de censura na cobertura jornalística sobre o Golpe Militar
de 642. O texto do Intervozes conta que “nas reportagens e títulos que tratam
sobre o assunto, o termo ‘ditadura’ está sendo sistematicamente substituído
por ‘regime militar’, a não ser quando as matérias trazem declarações do
presidente para negar o fato: ‘para Bolsonaro, não houve ditadura no Brasil’.
A palavra ‘golpe’ é ainda mais escondida. No lugar de ‘aniversário do golpe’,
se usa ‘comemoração de 31 de março de 1964’”.
Uma nota da Comissão de Empregados e dos Sindicatos de
Jornalistas e Radialistas do DF, RJ e SP 3 denunciou inclusive, à época, “a
orientação da não veiculação de reportagens sobre a ação da DPU e da
recomendação do MPF (substituindo matéria por “nota”, para fingir equilíbrio,
quando se sabe o valor de cada formato dentro de um jornal), da retirada,
redução ou desvalorização de relatos de vítimas da ditadura e até mesmo de
dados já amplamente divulgados sobre o número de mortos e desaparecidos
no período” .

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
1

http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-a-historia-ebc-censuraditadura-e-golpe-em-reportagens/
2

Também disponível em: http://intervozes.org.br/na-tentativa-de-reescrever-ahistoria-ebc-censura-ditadura-e-golpe-em-reportagens/
3
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Houve relatos também de que os profissionais que produziam matéria
sobre a saída do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) do Brasil, após
ameaças de morte que se intensificaram com a vitória do Bolsonaro, foram
censurados pelas chefias4. Mais um de muitos exemplos.
Em 12 de abril de 2019, mais uma denúncia gravíssima, veiculada
pelo site da Revista Época: “A Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
ordenou aos funcionários que não usem o termo "fuzilamento" para falar do
assassinato do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro fuzilado por
80 tiros de fuzis no domingo, no Rio de Janeiro, por militares” 5 . Uma das
maiores tragédias por meio de abuso da força policial no Brasil. A matéria
conta que uma mensagem interna da empresa mostra um repórter da rádio
da EBC questionando a ordem de retirar a palavra “fuzilamento” da matéria
que estava fazendo sobre a morte do músico Evaldo. Seu chefe teria
respondido que “’fuzilamento’ não é a palavra usada "oficialmente", e por isso
seria retirada”. Outros funcionários, ainda segundo a matéria, relataram
anonimamente, terem ciência das ordens para não afirmar nas matérias
sobre o assunto que houve fuzilamento. A Agência Brasil, de fato, não usou o
termo em nenhuma de suas reportagens, substituindo por frases como, "o
Exército disparou contra um carro de passeio" e "o carro em que estava foi
atingido".
Em outubro de 2019, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União (TCU) pediu que a Corte investigasse a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC) por censura à imagem de Marielle Franco na TV Brasil .
"Situação de extrema gravidade, visto que podem resvalar para um ato de
censura flagrantemente inconstitucional, com potencial de fazer incidir sobre
essa conduta dos responsáveis as sanções cabíveis no âmbito do controle
externo", escreveu o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, em ofício ao
presidente do TCU. Furtado afirmou que, além da censura, a empresa pode
ter incorrido em "flagrante desvio de finalidade pública" ao vetar a imagem de
Marielle Franco, ligada ao movimento LGBT e à esquerda, "dois assuntos
que, sistematicamente, são objetos de atos de censura por parte de órgãos
públicos no âmbito cultural, conforme investigações levadas a efeito por
órgãos de controle nos últimos meses".
https://www.brasildefato.com.br/2019/01/29/governo-corta-cargos-eprogramas-censura-conteudos-e-aprofunda-desmonte-da-ebc/
4

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ebc-ordenou-censurafuzilamento-em-morte-de-musico-fuzilado-por-militares23593030?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compa
rtilhar
5
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Por essas razões, para proteger o direito à comunicação pública de
qualidade, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta
Emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________
Acrescente-se, onde couber, à Medida Provisória 980, de 10 de junho
de 2020, o seguinte artigo:
“Art. X. - Está vinculado ao Ministério das Comunicações o Conselho Curador
da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, constituído por 22 membros,
sendo:
I - 15 representantes da sociedade civil;
II - 4 do Governo Federal;
III - 1 da Câmara dos Deputados;
IV - 1 do Senado Federal;
V - 1 representante dos trabalhadores da EBC.
§1º. O Conselho Curador de que trata o caput deste artigo é órgão de
natureza consultiva e deliberativa da EBC.
§2º. Compete ao Conselho Curador da EBC:
I - deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais e
informativas integrantes da política de comunicação propostas pela Diretoria
Executiva da EBC;
II - zelar pelo cumprimento dos princípios e objetivos previstos nesta Lei;
III - opinar sobre matérias relacionadas ao cumprimento dos princípios e
objetivos previstos nesta Lei;
IV - deliberar sobre a linha editorial de produção e programação proposta
pela Diretoria Executiva da EBC e manifestar-se sobre sua aplicação prática;
V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações
tomadas em cada reunião;
VI - deliberar, pela maioria absoluta de seus membros, quanto à
imputação de voto de desconfiança aos membros da Diretoria Executiva, no
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que diz respeito ao cumprimento dos princípios e objetivos desta Lei; e
VII - eleger o seu Presidente, dentre seus membros.
§3º Caberá, ainda, ao Conselho Curador coordenar o processo de
consulta pública a ser implementado pela EBC, na forma do Estatuto, para a
renovação de sua composição.
§4º Para efeito do processo de consulta pública a que se refere o §3º
deste artigo, a EBC receberá indicações da sociedade, na forma do Estatuto,
formalizadas por entidades da sociedade civil constituídas como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas, ainda que
parcialmente:
I - à promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos ou da
democracia;
II - à educação ou à pesquisa;
III - à promoção da cultura ou das artes;
IV - à defesa do patrimônio histórico ou artístico;
V - à defesa, preservação ou conservação do meio ambiente;
VI - à representação sindical, classista e profissional.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é recriar o Conselho Curador da Empresa
Brasil de Comunicação – EBC, criado pela Lei 11.652/2008, e extinto pela
MP 744 de Michel Temer e depois pela Lei 13.417/2017, que promoveram o
desmonte do principal canal de comunicação pública do país.
A EBC foi instituída como forma de regulamentar e estabelecer o
sistema público de comunicação no Brasil, em sintonia com os ditames da
Constituição Federal, que garante o direito à comunicação. Ela é a cabeça de
uma rede de 23 emissoras públicas espalhadas pelo Brasil. Além disso,
articula mais de 40 emissoras parceiras, além de portais de notícias
cuja audiência média é de 3,8 milhões de usuários.
O Conselho Curador tinha a função de acompanhar e fiscalizar a
programação das emissoras e também responsável pela aprovação do plano
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de trabalho e da linha editorial da Empresa. Segundo bem explica o site dele
na época1 de vigência:

“O Conselho Curador existe para zelar pelos princípios e pela
autonomia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), impedindo que
haja ingerência indevida do Governo e do mercado sobre a
programação e gestão da comunicação pública. Além disso, visa
representar os anseios da sociedade, em sua diversidade, na
aprovação das diretrizes de conteúdo e do plano de trabalho da
empresa. Sua existência, como instância de participação social
prevista na Lei 11.652/2008, é um critério fundamental para que a
EBC seja de fato pública.

Para garantir que suas decisões sejam tomadas em nome do
interesse público, a maior parte de seus membros representa a
sociedade civil no colegiado e são escolhidos por meio de consulta
pública. O Conselho Curador da EBC é composto por 22 membros:
15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal; um
da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; e um
representante dos trabalhadores da EBC.”

A extinção do Conselho Curador provocou a reação de funcionários e
diversos expoentes da opinião pública, na época, porque a lei de criação da
EBC estabelece a vigência do mandato de presidente da empresa por quatro
anos, determinando que os ocupantes só podem ser destituídos por decisão
do Conselho Curador ou por razões legais. Além disso, o mandato do
presidente não coincide com o mandato do chefe do Executi vo federal, de
forma a evitar ingerências indevidas nos veículos públicos.
E foi por isso que Michel Temer o extinguiu. Para poder nomear
livremente o presidente da EBC e fazer dela uma comunicação pessoal. Na
ocasião, o ministro do Supremo Marco Aurélio de Melo, que deu liminar
determinando a volta do presidente da EBC demitido por Temer, chegou a
rechaçar as críticas de que haveria controle político na Empresa, feitas por
1 https://www.ebc.com.br/institucional/conselhocurador#:~:text=O%20Conselho%20Curador%20da%20EBC,representante%20
dos%20trabalhadores%20da%20EBC.
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Temer 2 : “Quem parece querer aparelhar a EBC é o novo governo, que
implantou mudanças justamente para concentrar tudo nas mãos do Poder
Executivo, tirando inclusive o poder da sociedade”. O ministro acrescentou
ainda que 94% dos funcionários da EBC são concursados. Em 2008, ano de
criação da Empresa, esse contingente correspondia a 54%.
As ações de Temer foram amplamente criticadas, à época, pelos
setores da área. Em nota, o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) repudiou as atitudes do governo e qualificou as
medidas como um “ataque inaceitável contra a EBC”3:
“Trata-se de uma clara demonstração do caráter autoritário de um
governo que violou a soberania popular e a Constituição para chegar
ao poder e, por isso, não tem qualquer compromisso com o respeito
às leis. Acabar com o instrumento de participação da sociedade na
Empresa de Comunicação Pública – que era constituído por artistas,
intelectuais e representantes do movimento social brasileiro – é uma
violência e mostra que o governo golpista não pretende estabelecer
qualquer diálogo com a sociedade. Aliás, em poucas horas, fica clara
a prática de cerceamento à liberdade de expressão por parte da
gestão Temer”.

Para desfazer este erro histórico que contribuiu para o golpe final que
o governo Bolsonaro tenta dar ao sistema público de comunicação no Brasil,
pedimos aos nobres Pares apoio para a aprovação da presente emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

2 https://www.brasildefato.com.br/2016/09/03/alteracoes-de-temer-na-ebcprovocam-protesto-em-brasilia/
3 Idem.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
00064
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Altera a Lei nº 13.844, de 18 de
junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA ADITIVA N.º ____________

Acrescente-se o seguinte inciso ao Art. 26-C da Lei 13.844, de 18 de junho
de 2019, dado pelo Artigo 1º da Medida Provisória 980, de 2020.
“Art. 26-C. Constituem
Comunicações:

áreas

de

competência

do

Ministério

das

(...)
IX – fiscalizar, nos termos do que determina o artigo 54 da
Constituição Federal, da proibição da concessão, permissão ou autorização
de radiodifusão por pessoa jurídica que possua Deputado ou Senador como
sócio ou associado, direto ou indireto;
(NR)”
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é garantir que o Artigo 54 da Constituição
Federal seja, de fato, cumprido em seus preceitos:
“Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
(...)”
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Portanto, a Carta Magna brasileira é clara em relação à vedação de
concessões públicas a parlamentares. E o Ministério das Comunicações deve
ser o primeiro a defender este preceito, sendo o órgão a zelar pela proteção
da comunicação, com regras justas que impeçam seu uso político.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão.
A outorga de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão
a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no Brasil, sendo
que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados controlavam, direta
ou indiretamente, emissoras de radio e TV. Na legislatura da época da ação,
30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. E agora,
após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao Ministério
Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Na petição de 2015, o PSOL explica que deputados e senadores não
podem, portanto, ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas
prestadoras de radiodifusão, pois estas gozam de favor decorrente de
contrato — benefício decorrente da celebração de contrato de concessão e
de permissão de radiodifusão — com pessoa jurídica de direito público — a
União. O partido apontou inclusive que esse entendimento já havia sido
firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 530, na qual a corte
condenou um Deputado Federal por falsificação de contrato social de uma
empresa detentora de permissão para explorar o serviço de rádio.
No acórdão da AP 530, o STF afirmou que os artigos 54, I, “a” e 54, II,
“a” da Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e
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senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão,
permissão ou autorização de radiodifusão. "Para o ministro Luís Roberto
Barroso, o objetivo desta proibição foi prevenir a reunião entre 'poder político
e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
decorrentes do abuso'. Segundo a ministra Rosa Weber, 'a proibição
específica de que parlamentares detenham o controle sobre empresas de (...)
de radiodifusão' visou evitar o 'risco de que o veículo de comunicação, ao
invés de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em
benefício do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público' 1.
Para evitar que Deputados e Senadores continuem descumprindo o
que determina a Constituição Federal, solicitamos apoio do relator e Pares
para aprovação desta Emenda.

Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

https://www.conjur.com.br/2015-dez-06/psol-volta-questionar-concessoesradiodifusao-politicos
1

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

185
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00065

Senado Federal
Gabinete do Senador Izalci Lucas

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 980, de 2020)

Dê-se ao inciso IV do art. 26-A, constante do texto da Medida Provisória em tela, a
seguinte redação:
“Art. 26-A. ...........................................................................
..............................................................................................
IV - política nacional de biossegurança, incluindo pesquisa e, em
cooperação com outros órgãos competentes, a preparação para
emergências sanitárias;
............................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A pandemia de Covid-19, que assola o planeta, destruindo vidas e economias
trouxe, incontestavelmente, duas constatações: a necessidade da presença do Estado em
situações emergenciais, tais quais as pandemias, e a importância crucial do
desenvolvimento em Ciência e Tecnologia no enfrentamente de emergências dessa
natureza. Acreditamos ser fundamental que a área de abrangência do órgãomáximo da
Ciência e da Tecnologia no país esteja apta para tanto.
Pedimos, pois, o apoio dos nobres Pares deste Congresso Nacional para esta
proposta.
Sala das Sessões,

junho de 2020.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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00066

Senado Federal
Gabinete do Senador Izalci Lucas

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 980, de 2020)

Dê-se ao inciso III do art. 26-A, constante do texto da Medida Provisória em tela, a
seguinte redação:
“Art. 26-A. ...........................................................................
..............................................................................................
III – políticas de desenvolvimento de tecnologias da
informação e comunicação;
............................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda tem por objetivo adequar os termos à nomenclatura
mais
contemporânea, no que se refere às tecnologias anteriormente conhecidas apenas como
“informática” e que, nos dias atuais, abrangem um rol de atividades, disciplinas e
conhecimentos muito mais amplo, razão pela qual parece-nos mais correto referir-se a
tais tecnologias com os termos “da informação e comunicação”, estes muito mais
abrangentes.
Pedimos, pois, o apoio dos nobres Pares deste Congresso Nacional para esta
proposta.

Sala das Sessões,

junho de 2020.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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MPV 980
00067

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 980, DE 10 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Altera a Lei nº 13.844, de
18 de junho de 2019, para criar o
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações e o Ministério das
Comunicações.

EMENDA SUPRESSIVA N.º ____________
Suprimam-se os Incisos IV, V, VI, VII e VIII do Art 26-C da Lei 13.844,
de 18 de junho de 2019, dado pelo Art. 1º; o Inciso II do Art. 2°; o Inciso IV do
Art. 4°; o §2° do Art. 5°, a alínea “a” do Inciso II do Art. 6°; e os Incisos I e II
do Art. 8°, da Medida Provisória nº 980, de 2020 .

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é retirar de um Ministério que deve fazer
políticas públicas para as comunicações no Brasil a parte que cuida da
comunicação pessoal do presidente e também do governo. Por isso, ela
suprime os seguintes incisos da nova redação dada ao art. 26-C, modificado
no Artigo 1º da presente MP:
IV - política de comunicação e divulgação do Governo federal;
V - relacionamento do Governo federal com a imprensa regional, nacional e
internacional;
VI - convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
VII - pesquisa de opinião pública; e
VIII - sistema brasileiro de televisão pública.

É nesta parte de radiodifusão que acontece a mudança mais
importante e potencialmente mais polêmica da recriação do Ministério e
Comunicações. Pela primeira vez, o Ministério das Comunicações terá sob si
a área de comunicação institucional do governo, tradicionalmente ligada ao
Planalto, incluindo a relação com a imprensa, a gestão de verbas publicitárias
e a transferência da EBC (estatal responsável pela TV Brasil), além da
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atribuição de gerir o "sistema brasileiro de televisão pública". Isso significa
um ministério que terá, em uma ponta, a função de regular e outorgar
empresas de radiodifusão e, de outra, a tarefa de manter o relacionamento
comercial e editorial com veículos de comunicação. Uma mistura que só pode
dar errado.
Como bem lembra o Intervozes, a Secretária Especial de
Comunicação Social faz análise dos projetos de publicidades dos ministérios
e valida. Assim, na verdade, não poderia estar dentro de nenhum ministério.
E o Ministério das Comunicações regula as empresas de radiodifusão e
telecomunicações que podem ser beneficiadas ou não pelas práticas da
Secom, de forma que há, de fato, enorme conflito de interesses em juntar as
coisas. A política da Secom de favorecer com publicidade os amigos vai ser
levada também para a liberação de outorgas de radiodifusão.
Deixar o sistema público de comunicação no Minicom também é
temerário. Considerando-se a clara intenção de privatizar a EBC, subordinála ao Minicom, que atende aos interesses das empresas de radiodifusão que
desejam ver a EBC morta, é decretar seu fim mesmo.
Enfim, de maneira geral, são áreas com imenso potencial de conflito
de interesses, uma vez que o ministério passa a ter três instrumentos de
pressão (outorga, regulação e verbas) sobre empresas com as quais se
relaciona institucionalmente (imprensa). Por este motivo, a SECOM deve
permanecer vinculada ao Palácio do Planalto, o que também está previsto
nesta emenda.
Destacamos ainda, no caso principalmente o novo ministro das
Comunicações, deputado Fábio Faria, o caos que seria ainda mais a SECOM
nas mãos de um ministro ligado a empresas privadas de radiodifusão. Ou
seja, um ministro que cuidará de processos de emissoras privadas, ligado à
algumas delas, e tendo de fazer políticas públicas para a área. Um
descabimento completo.
Não à toa, em 2015, o PSOL ajuizou ação no Supremo Tribunal
Federal contra a outorga e renovação de concessões de radiodifusão a
pessoas jurídicas que possuam políticos com mandato como sócios ou
associados. Questionamos a diplomação e a posse de políticos que sejam,
direta ou indiretamente, sócios de pessoas jurídicas concessionárias de
radiodifusão. Para o partido, o artigo 54, inciso I, da Constituição proíbe que
deputados e senadores, desde a expedição do diploma, sejam sócios ou
associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de
radiodifusão. A outorga de concessões, permissões e autorizações de
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radiodifusão a pessoas jurídicas ligadas a políticos é uma prática antiga no
Brasil, sendo que em 1980 pouco mais de 100 políticos de 16 estados
controlavam, direta ou indiretamente, emissoras de rádio e TV. Na legislatura
da época da ação, 30 deputados e 8 senadores eram sócios de pessoas
jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão.
E agora, após a nomeação de Faria, o PSOL também fez representação ao
Ministério Público, questionando a nomeação do ministro pelo mesmo motivo.
Para evitar o agravamento de todos esses problemas , solicitamos
apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n°
982, de 2020, que "Dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital."

PARLAMENTARES
Deputado Federal Julio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS/DF)
Deputado Federal Gastão Vieira (PROS/MA)
Deputado Federal Santini (PTB/RS)
Deputado Federal Felício Laterça (PSL/RJ)
Deputado Federal Mauro Nazif (PSB/RO)
Deputado Federal Júlio Delgado (PSB/MG)
Deputado Federal Vilson da Fetaemg (PSB/MG)
Deputada Federal Luiza Erundina (PSOL/SP)
Deputado Federal Edmilson Rodrigues (PSOL/PA)
Deputado Federal Darci de Matos (PSD/SC)
Deputada Federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS)
Deputado Federal Glauber Braga (PSOL/RJ)
Senador Flávio Arns (REDE/PR)
Deputada Federal Sâmia Bomfim (PSOL/SP)
Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)
Deputada Federal Flávia Arruda (PL/DF)
Senador Weverton (PDT/MA)
Deputado Federal Wolney Queiroz (PDT/PE)
Deputado Federal Celso Sabino (PSDB/PA)
Deputado Federal Felipe Rigoni (PSB/ES)
Deputado Federal Zeca Dirceu (PT/PR)
Deputado Federal David Miranda (PSOL/RJ)
Deputado Federal Ivan Valente (PSOL/SP)
Deputado Federal Enio Verri (PT/PR)
Deputado Federal Alessandro Molon (PSB/RJ)
Senador Izalci Lucas (PSDB/DF)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

EMENDAS NºS
001; 002; 003; 004; 005; 006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018; 019
020
021
022; 023
024; 025
026; 027
028
029
030
031,
032
033; 034
035; 036; 037
038
039; 040; 041; 042; 043
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MPV 982
00001

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.
EMENDA Nº

. DE 2020

Altera-se, o inciso III do artigo 2° da Medida Provisória n° 982 de 13
de junho de 2020, passando a vigorar com as seguintes alterações:
Art.1°. Altera-se, o inciso III do artigo 2° da Medida Provisória n° 982
de 13 de junho de 2020a seguinte redação:

Art.2° ...................................................................................................

III - terá limite total de movimentação mensal no valor de até R$
5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), incluídos nesse montante o total
de depósitos e retiradas;

JUSTIFICAÇÃO
Apesar da emenda fazer o acréscimo de apenas R$ 225,00 (duzentos
e vinte e cinco reais), entendemos que a dinâmica desse acréscimo de valor, se dá
apenas na base de referência de nomenclatura do salário mínimo.
Assim, acreditamos que com o ajuste desse valor, basicamente a
movimentação mensal da conta poupança será de 5 (cinco) salários mínimos vigente
em 2020.
Diante de tais fatos, e para remediar esta situação estamos
apresentados esta emenda para garantir objetividade no projeto de lei.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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MPV 982
00002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.
EMENDA Nº

. DE 2020

Altere-se, o § 4 do artigo 3° da Medida Provisória n° 982 de 13 de
junho de 2020, passando a vigorar com as seguintes alterações:
Art.1°. Altere-se, o § 4 do artigo 3° da Medida Provisória n° 982 de 13
de junho de 2020a seguinte redação:

Art.3° ...................................................................................................

§ 4º A conta a que se refere este artigo poderá ser fechada, a
qualquer tempo, de forma simplificada, pelo aplicativo da conta poupança social
digital ou pelos mesmos canais de atendimento remoto disponíveis.

JUSTIFICAÇÃO
É necessário que a legislação seja objetiva, não podendo gerar
duvidas para o segurado dos benefícios sociais, por este motivo o encerramento da
conta poupança social digital deverá ser realizada por meio do aplicativo da conta ou
pelos meios de canais de atendimento remoto.
Assim, fica mais transparente por qual meio deverá ser realizada o
fechamento da conta, caso seja de seu interesse.
Diante de tais fatos, e para remediar esta situação estamos
apresentados esta emenda para garantir objetividade no projeto de lei.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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MPV 982
00003

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.
EMENDA Nº

. DE 2020

Altera-se, o inciso VI do artigo 2° da Medida Provisória n° 982 de 13
de junho de 2020, passando a vigorar com as seguintes alterações:
Art.1°. Altera-se, o inciso VI do artigo 2° da Medida Provisória n° 982
de 13 de junho de 2020a seguinte redação:

Art.2° ...................................................................................................

VI - disponibilizará, no mínimo, uma transferência eletrônica de
valores e um Documento de ordem de crédito ao mês, sem custos, para conta
bancária mantida em instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil;

JUSTIFICAÇÃO
A inclusão do Documento de ordem de crédito (DOC), se deve a
importância desse tipo de transferência, já que o valor transferido somente será
disponibilizado no dia seguinte.
Assim, o DOC pode ser cancelado facilmente em caso de
necessidade, ou até mesmo desvio de conduta do recebedor, no cumprimento de
alguma obrigação.
Diante de tais fatos, e para remediar esta situação estamos
apresentados esta emenda para garantir objetividade no projeto de lei.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.
EMENDA Nº

. DE 2020

Inclua-se, o inciso IV ao artigo 3° da Medida Provisória n° 982 de 13
de junho de 2020, passando a vigorar com as seguintes alterações:
Art.1°. Inclua-se, o inciso IV ao artigo 3°da Medida Provisória n° 982
de 13 de junho de 2020a seguinte redação:

Art.3° ...................................................................................................

IV – Emissão de senha inicial para acessar o Meu INSS.

JUSTIFICAÇÃO
Importante dispositivo, o Meu INSS é uma solução multi-dispositivos
para acesso aos serviços do INSS 1.
O assistente virtual possui grande importância para o segurado do
INSS, já que a plataforma desenvolvida substitui o atendimento físico, sendo assim é
extremamente importante nesse momento esse dispositivo dentro do aplicativo da conta
poupança social digital.
Diante de tais fatos, e para remediar esta situação estamos
apresentados esta emenda para garantir objetividade no projeto de lei.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO

1

https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.
EMENDA Nº

. DE 2020

Altera-se, o inciso X do artigo 2° da Medida Provisória n° 982 de 13 de
junho de 2020, passando a vigorar com as seguintes alterações:
Art.1°. Altera-se, o inciso X do artigo 2° da Medida Provisória n° 982
de 13 de junho de 2020a seguinte redação:

Art.2° ...................................................................................................

X - poderá ser convertida em conta poupança, corrente ou
fechada a qualquer tempo, sem custos.

JUSTIFICAÇÃO
A especificação na medida provisória da substituição da conta
poupança social digital para a conta poupança é importante para que seja melhor
compreendida no contexto da lei, afim de que não traga duvidas, bem como a inclusão
de conta corrente, caso o beneficiário a qualquer momento queira aderir a essa
modalidade.
Obviamente, que a substituição por conta corrente deverá seguir
regramento próprio desse tipo de conta.
Diante de tais fatos, e para remediar esta situação estamos
apresentados esta emenda para garantir objetividade no projeto de lei.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.
EMENDA Nº

. DE 2020

Altera-se, o inciso VII do artigo 2° da Medida Provisória n° 982 de 13
de junho de 2020, passando a vigorar com as seguintes alterações:
Art.1°. Altera-se, o inciso VII do artigo 2° da Medida Provisória n° 982
de 13 de junho de 2020a seguinte redação:

Art.2° ...................................................................................................

VII - não será passível de emissão de cartão físico ou cheques para
sua movimentação, podendo ser realizado o saque sem cartão, nos caixas
eletrônicos conveniados.

JUSTIFICAÇÃO
O saque sem cartão é a retirada de dinheiro de um caixa eletrônico ou
agência sem utilizar um cartão físico.
As instituições financeiras, por muitas vezes estão abarrotadas e
aglomeradas por não haver meios que facilite o saque dos benefícios sociais do
governo, assim a inclusão do saque sem cartão será bem-vindo para os beneficiários.
Ressaltamos, a necessidade de meios importantes para a segurança
no saque dos valores, que consecutivamente será realizada pela instituição financeira.
Diante de tais fatos, e para remediar esta situação estamos
apresentados esta emenda para garantir objetividade no projeto de lei.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado JULIO CESAR RIBEIRO
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 2020

Dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital.

EMENDA ADITIVA Nº

DE 2020

Inclua-se na Medida Provisória n° 982, de 13 de junho de 2020, o seguinte artigo:

Art. XXX O titular das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço poderá
sacar, mensalmente, valor equivalente à mensalidade escolar sua ou de seus dependentes,
enquanto perdurar emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus.
§ 1º Para fins de comprovação do vínculo escolar a que se refere o caput o interessado deverá
apresentar:
I - boleto emitido pela respectiva instituição de ensino;
II - comprovação de vínculo escolar por meio de cópia simples, juntamente com o original do
contrato de prestação de serviços em plena vigência; e
III - declaração, preferencialmente eletrônica, emitida pela instituição de ensino que ateste
que o titular da conta ou seu dependente estão regularmente matriculados.
§ 2º Para continuidade do saque a que se refere o caput, deverá o titular da conta vinculada
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço comprovar no mês seguinte o pagamento da
mensalidade do mês anterior.

JUSTIFICAÇÃO

No mundo, de acordo com os últimos dados da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que monitora os impactos da pandemia na educação, 188
países determinaram o fechamento de escolas e universidades, afetando 1,5 bilhã o de crianças,
jovens e adultos, o que corresponde a 89,5% de todos os estudantes no mundo. No Brasil, há
suspensão de aulas em todos os estados para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.
Nos últimos meses, vários governos estaduais e municipais decretaram a suspensão das atividades
presenciais nas instituições de ensino sem prazo de retorno.
Diante desse cenário, as instituições privadas precisam se adaptar e muitas estão
investindo exponencialmente para conseguir transmitir o conteúdo virtualmente aos alunos com a
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mesma qualidade que era oferecida antes da suspensão das atividades presenciais. Grande
investimento também tem sido feito para treinar professores e demais colaboradores para o uso de
plataformas virtuais e novas tecnologias. Portanto, não é correta a afirmação de que os gastos das
instituições privadas de ensino têm sido menores com a suspensão do ensino presencial. Na verdade,
seus custos aumentaram, devido à necessidade de contratarem serviços tecnológicos e de
prepararem os professores.
Além disso, as instituições privadas de ensino continuam pagando os contratos, seus
funcionários contratados e terceirizados. Todas as instituições foram surpreendidas, já que esses
custos não eram previstos. Aliás, o ensino à distância só diminui custos quando substitui
integralmente o ensino presencial, mas não quando ele é utilizado como única ferramenta de suporte
em momentos de crise. Temos que considerar que estamos passando por um momento inédito na
história de nosso país.
Na verdade, as instituições privadas de ensino estão sendo obrigadas a aumentar suas
despesas sem que tivessem tido a oportunidade de se planejarem financeiramente. Nelas, a folha de
pagamento de professores consome não menos de 70% das receitas de suas receitas. Assim, eventual
perda de qualquer faturamento significará a falência de muitas instituições que empregam milhares
de pessoas e contratam centenas de terceirizados. Nesse cenário dramático, nem mesmo as
instituições de médio porte aguentariam.
Além disso, é importante lembrar que as mensalidades escolares são um parcelamento
definido em contrato para viabilizar uma prestação de serviço semestral ou anual. Por se tratar de
uma emergência de saúde pública, fora do controle das instituições de ensino, o não pagamento da
mensalidade estabelecida em contrato pode render multa e inadimplência. Por essa razão, o
PROCON de vários Estados da Federação tem orientando pelo pagamento da mensalidade e
recomendando que que pais e alunos evitem pedidos de descontos, pois não há motivo para
qualquer tipo de ressarcimento no caso de escolas que se disponham a oferecer as aulas pela internet
ou posteriormente à pandemia. Afinal, decretação da pandemia e a orientação de isolamento social
dada pelas autoridades competentes impede a execução total ou parcial do contrato por atos alheios
ao controle do fornecedor e afetando ambos os lados da relação.
Em nota técnica, divulgada na semana passada, a Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon) do Ministério da Justiça recomenda que consumidores evitem o pedido de desconto de
mensalidades a fim de não causar um desarranjo nas instituições de que já fizeram sua programação
anual, o que poderia até impactar o pagamento de salário de professores, aluguel, entre outros.
Com o atual estado de calamidade pública e as medidas de isolamento e fechamento do
comércio, as pessoas estão sendo atingidas severamente, perdendo renda e emprego. Com a eclosão
e prolongamento da crise, o país deve ter 5 milhões a mais de desempregados em breve, podendo
chegar ao maior contingente de sua história. A perda de receita causada por esse momento de
pandemia vai levar ao fechamento de milhares postos de trabalho, boa parte deles das instituições
privadas de ensino. Obviamente, muitos deles serão professores e colaboradores de instituições
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privadas de ensino. Para as instituições também é muito difícil, pois cada uma tem o seu
planejamento anual.
A suspensão das atividades presenciais e a redução da fonte de renda familiar têm levado
brasileiros a encerrarem suas matrículas e de seus dependentes no ensino privado. Obviamente, ao
abandonarem o ensino, o futuro do país está sendo comprometido por uma crise que não deu causa
e pela qual não pode ser responsabilizado. É preciso que se busque uma solução que evite enormes
prejuízos às famílias e as instituições de ensino e, principalmente, a educação em nosso país.
Como se sabe, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi criado com o
objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta
vinculada ao contrato de trabalho. Portanto, o FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais
e os valores pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor do total
depositado em seus nomes. Com o FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de formar um
patrimônio, que pode ser sacado em momentos especiais, como o da aquisição da casa própria ou
da aposentadoria e em situações de dificuldades, que podem ocorrer com a demissão sem justa
causa ou em caso de algumas doenças graves.
De fato, a legislação instituidora do FGTS permite a movimentação pelo empregado em
situações específicas e comuns (v.g. rescisão do contrato de trabalho sem justa causa), e em outras
excepcionais (v.g., a ocorrência de moléstias graves, como o HIV ou neoplasia maligna, ou a
necessidade de aquisição de imóvel junto ao Sistema Financeira nacional). Todas as hipóteses são
previsões do art. 20 da Lei 8.036 de 1990, o qual regula o fundo, com modificações posteriores.
Entretanto, não há hipótese de movimentação com destinação para pagamento de mensalidades
escolares, o que representa uma lacuna lamentável em nosso ordenamento jurídico.
Diante de todo o exposto, esse projeto visa dar uma solução legislativa que represente
uma saída para a atual crise envolvendo as instituições privadas de ensino e os seus alunos,
permitindo-se que a aprendizagem seja garantida e a estabilidade financeira de todos seja
preservada o máximo possível. Busca, assim, auxiliar as famílias neste momento de crise, permitindo
que os titulares das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço saquem,
mensalmente, valor equivalente à mensalidade escolar sua ou de seus dependentes, seguindo as
regras acima propostas. Consideramos que essas alterações legislativas propostas poderão diminuir
os impactos econômicos negativos tanto nas instituições como nas famílias brasileiras, assegurando
um futuro com mais educação e qualificação profissional.
Por todas essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos Pares para aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Comissões, 15 de junho de 2020.

Deputado GASTÃO VIEIRA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020

EMENDA Nº
- CM
(à MPV 982, de 2020)
(do Sr. Santini)

Inclua-se, onde couber, no
texto da Medida Provisória no 982, de
2020, o seguinte artigo:

Art. XX O art. 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso XXI, bem como dos §§ 27 e 28:
XXI – Enquanto perdurar o estado de calamidade pública
decorrente do coronavírus, o titular das contas vinculadas ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço poderá sacar, mensalmente, valor equivalente à
mensalidade escolar sua ou de seus dependentes, comprovado por meio de
boleto emitido pela respectiva instituição de ensino, acompanhado de
comprovação de vínculo escolar.
......................................................................................................
.......
§ 27 Para fins de comprovação do vínculo escolar bastará a
apresentação de cópia original ou autenticada de contrato em plena vigência e
de declaração emitida pela instituição que ateste estar regularmente matriculado
o titular da conta ou seu dependente.
......................................................................................................
.............
§ 28 Para continuidade do saque a que se refere o inciso XXI
deste artigo, deverá o titular da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço comprovar no mês seguinte o pagamento da mensalidade do mês
anterior.
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JUSTIFICAÇÃO
No mundo, de acordo com os últimos dados da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que monitora
os impactos da pandemia na educação, 188 países determinaram o fechamento
de escolas e universidades, afetando 1,5 bilhão de crianças, jovens e adultos, o
que corresponde a 89,5% de todos os estudantes no mundo.
No Brasil, há suspensão de aulas em todos os estados para
conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas semanas, vários
governos estaduais e municipais decretaram a suspensão das atividades
presenciais nas instituições de ensino sem prazo de retorno.
Diante desse cenário, as instituições privadas precisam se
adaptar e muitas estão investindo exponencialmente para conseguir transmitir o
conteúdo virtualmente aos alunos com a mesma qualidade que era oferecida
antes da suspensão das atividades presenciais.
Grande investimento também tem sido feito para treinar
professores e demais colaboradores para o uso de plataformas virtuais e novas
tecnologias. Portanto, não é correta a afirmação de que os gastos das
instituições privadas de ensino têm sido menores com a suspensão do ensino
presencial. Na verdade, seus custos aumentaram, devido à necessidade de
contratarem serviços tecnológicos e de prepararem os professores.
Além disso, as instituições privadas de ensino continuam
pagando os contratos, seus funcionários contratados e terceirizados. Todas as
instituições foram surpreendidas, já que esses custos não eram previstos. Aliás,
o ensino à distância só diminui custos quando substitui integralmente o ensino
presencial, mas não quando ele é utilizado como única ferramenta de suporte
em momentos de crise.
Temos que considerar que estamos passando por um momento
inédito na história de nosso país.
Na verdade, as instituições privadas de ensino estão sendo
obrigadas a aumentar suas despesas sem que tivessem tido a oportunidade de
se planejarem financeiramente.
Nelas, a folha de pagamento de professores consome não
menos de 70% das receitas de suas receitas. Assim, eventual perda de qualquer
faturamento significará a falência de muitas instituições que empregam milhares
de pessoas e contratam centenas de terceirizados. Nesse cenário dramático,
nem mesmo as instituições de médio porte aguentariam.
Além disso, é importante lembrar que as mensalidades
escolares são um parcelamento definido em contrato para viabilizar uma
prestação de serviço semestral ou anual. Por se tratar de uma emergência de
saúde pública, fora do controle das instituições de ensino, o não pagamento da
mensalidade estabelecida em contrato pode render multa e inadimplência.
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Por essa razão, o PRONCON de vários Estados da Federação
tem orientando pelo pagamento da mensalidade e recomendando que que pais
e alunos evitem pedidos de descontos, pois não há motivo para qualquer tipo de
ressarcimento no caso de escolas que se disponham a oferecer as aulas pela
internet ou posteriormente à pandemia.
Afinal, decretação da pandemia e a orientação de isolamento
social dada pelas autoridades competentes impede a execução total ou parcial
do contrato por atos alheios ao controle do fornecedor e afetando ambos os lados
da relação.
Em nota técnica, divulgada na semana passada, a Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça recomenda que
consumidores evitem o pedido de desconto de mensalidades a fim de não causar
um desarranjo nas instituições de que já fizeram sua programação anual, o que
poderia até impactar o pagamento de salário de professores, aluguel, entre
outros.
Com o atual estado de calamidade pública e as medidas de
isolamento e fechamento do comércio, as pessoas estão sendo atingidas
severamente, perdendo renda e emprego. Com a eclosão e prolongamento da
crise, o país deve ter 5 milhões a mais de desempregados em breve, podendo
chegar ao maior contingente de sua história.
A perda de receita causada por esse momento de pandemia vai
levar ao fechamento de milhares postos de trabalho, boa parte deles das
instituições privadas de ensino. Obviamente, muitos deles serão professores e
colaboradores de instituições privadas de ensino. Para as instituições também é
muito difícil, pois cada uma tem o seu planejamento anual.
A suspensão das atividades presenciais e a redução da fonte de
renda familiar têm levado brasileiros a encerrarem suas matrículas e de seus
dependentes no ensino privado.
Obviamente, ao abandonarem o ensino, o futuro do país está
sendo comprometido por uma crise que não deu causa e pela qual não pode ser
responsabilizado. É preciso que se busque uma solução que evite enormes
prejuízos às famílias e as instituições de ensino e, principalmente, a educação
em nosso país.
Como se sabe, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o
FGTS, foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa
causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho.
Portanto, o FGTS é constituído pelo total desses depósitos
mensais e os valores pertencem aos empregados que, em algumas situações,
podem dispor do total depositado em seus nomes. Com o FGTS, o trabalhador
tem a oportunidade de formar um patrimônio, que pode ser sacado em
momentos especiais, como o da aquisição da casa própria ou da aposentadoria
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e em situações de dificuldades, que podem ocorrer com a demissão sem justa
causa ou em caso de algumas doenças graves.
De fato, a legislação instituidora do FGTS permite a
movimentação pelo empregado em situações específicas e comuns (v.g.
rescisão do contrato de trabalho sem justa causa), e em outras excepcionais
(v.g., a ocorrência de moléstias graves, como o HIV ou neoplasia maligna, ou a
necessidade de aquisição de imóvel junto ao Sistema Financeira nacional).
Todas as hipóteses são previsões do art. 20 da Lei 8.036 de
1990, que regula o fundo, com modificações posteriores. Entretanto, não há
hipótese de movimentação com destinação para pagamento de mensalidades
escolares, o que representa uma lacuna lamentável em nosso ordenamento
jurídico.
Diante de todo o exposto, esse projeto visa dar uma solução
legislativa que represente uma saída para a atual crise envolvendo as
instituições privadas de ensino e os seus alunos, permitindo-se que a
aprendizagem seja garantida e a estabilidade financeira de todos seja
preservada o máximo possível.
Busca, assim, auxiliar as famílias neste momento de crise,
permitindo que os titulares das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço saquem, mensalmente, valor equivalente à mensalidade
escolar sua ou de seus dependentes, seguindo as regras acima propostas.
Consideramos que essas alterações legislativas propostas
poderão diminuir os impactos econômicos negativos tanto nas instituições como
nas famílias brasileiras, assegurando um futuro com mais educação e
qualificação profissional.
Por todas essas razões, esperamos contar com o apoio de
nossos Pares para aprovação deste projeto de lei.
Sala da Comissão,

de junho de 2020.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO 2020

Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.

EMENDA ADITIVA Nº

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 2º da Medida Provisória
nº 982/2020, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º, com a seguinte
redação:
“Art. 2º ....................................................
................................................................
§ 1º O limite de movimentação mensal de que trata o inciso III
do caput deste artigo não será aplicado na hipótese de
encerramento da conta.
§ 2º Uma vez comunicada pelo beneficiário a ocorrência de
desvio de recursos, mediante fraude na movimentação em sua
conta de poupança, de que trata este artigo, a instituição
financeira deverá registrar o pertinente boletim de ocorrência,
em até vinte e quatro horas, junto à autoridade policial e, após
esse registro, fará sua investigação sobre a procedência da
fraude, em até 5 (cinco) dias, quando deverá ressarcir
integralmente os valores comprovadamente desviados ao
beneficiário.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
Infelizmente, o Brasil e o mundo vêm enfrentando uma crise
sanitária sem precedentes causada pela pandemia do Covid-19 e, além do
imenso impacto na saúde pública e na vidas das pessoas, torna-se cada vez
mais evidente os drásticos efeitos negativos que atingem a economia brasileira.
Para atenuar os graves impactos econômicos dessa pandemia
na vida financeira de milhões de brasileiros, o Governo Federal agiu com o
apoio imediato do Congresso Nacional, permitindo que milhões de brasileiros
sejam beneficiados com o recebimento do Auxílio-emergencial (instituído pela
Lei nº 13.982/2020) e pelo pagamento do Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda e do benefício emergencial mensal, de
que tratam os arts. 5º e 18 da Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020.
Pois bem, nesse cenário que já se mostra muito difícil e
desalentador, mostra-se imprescindível proteger os brasileiros mais vulneráveis
que, incrivelmente, vêm sendo vítimas de fraudes na movimentação desses
benefícios, quando se noticiam que quadrilhas de estelionatários estão
subtraindo e desviando esses recursos das contas de centenas de pessoas.
O que se pretende com a presente emenda é encontrar um
meio ágil de amenizar os prejuízos decorrentes dessas fraudes, que já estão
sendo denunciadas em todo País, de modo a imputar o ônus da comunicação
destas fraudes à autoridade policial às instituições financeiras, as quais
deverão ser responsáveis por gerir e efetuar a abertura automática de conta de
poupança social digital em nome dos beneficiários, conforme determina a MPV
nº 982/2020.
Assim, tão logo o beneficiário lesado pela fraude faça essa
comunicação ao banco, essa instituição financeira deverá, em vinte e quatro
horas, efetuar o registro da ocorrência junto à autoridade policial e, após cinco
dias do procedimento de investigação – a ser feita pelo próprio banco - do
desvio denunciado pelo beneficiário, tendo sido comprovada a fraude, deverá
ressarcir o beneficiário lesado.
Sala da Comissão, em

de

de 2020.
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3

Deputado FELÍCIO LATERÇA
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MPV 982
00010

MEDIDA PROVISÓRIA 982/2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se o §7º ao art. 3º da Medida Provisória nº 982/2020, com a
seguinte redação:
“§7o As instituições financeiras deverão comunicar, por correio
eletrônico ou mensagem de texto do tipo short message service (SMS) ou
mensagens em aplicativos de mensagens os depósitos realizados nas
contas de poupança social digital, quando ocorrerem, e, uma vez por
semana, o saldo existente nessas contas.”

Sala das Sessões, de

de 2020

DEPUTADO MAURO NAZIF
PSB/RO

JUSTIFICATIVA

Em que se pese a boa vontade do governo com a instituição da poupança
social digital, e as tentativas de operacionalização dessas, de modo a facilitar a sua
implementação e manutenção, há que se considerar que as pessoas destinatárias
dos recursos nelas depositados podem ter dificuldades em saber quais são os seus
direitos e os recursos que lhes estão disponíveis. No passado, já houve situações, no
País, em que recursos de titularidade de pessoas físicas, ficaram abandonados
(vários casos do Fundo do PIS/PASEP, por exemplo), muitas vezes por conta das
pessoas sequer saberem da existência do direito e dos recursos.
Dada a facilidade das tecnologias digitais, é possível para as instituições
financeiras, sem grande custo adicional, informarem aos titulares dos recursos,
sobre os depósitos realizados e sobre os saldos existentes. Desse modo, as pessoas
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terão, em tempo real, informação sobre os valores que estão disponíveis e que lhes
pertencem por direito.
Ante o exposto, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente
emenda.
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00011

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE
2020

Dispõe sobre a conta do
tipo poupança social digital.

EMENDA MODIFICATIVA

/2020

O Art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º ................................................................................................................
III - não terá limite total de movimentação financeira
VI - disponibilizará, no mínimo, duas transferência eletrônicas de valores ao
mês, sem custos, para conta bancária mantida em instituição financeira
autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil;
VII – Será passível da emissão de cartão físico de débito e não será passível
a emissão de cheques para sua movimentação

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda pretende resguardar aos beneficiários do pagamento do
auxílio emergencial e do pagamento do benefício emergencial de preservação
de emprego e renda, bem como dos integrantes ao programa do FGTS poderem
usufruírem do cartão físico para débitos, créditos e utilização para pagamento de
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contas, sabendo que este tipo de movimentação financeira evita o contato físico
com o dinheiro (moeda), evitando, assim, a propagação do COVID – 19. No
tocante à não haver limite mensal de movimentação financeira, cabe ressaltar
que a conta do FGTS será vinculada a essa conta podendo, como previsto na
legislação que trata dos saques e movimentações do FGTS, o valor ser superior
ao texto previsto nesta medida provisória.
Dessa forma, destaca-se que há previsibilidade, nesses casos, na
Resolução do Banco Central nº 3919 de 25 de novembro de 2010, que nos seus
artigos 1º e 2º estabelecem normas para a concessão de cartões de débito
conforme disposto:
Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre
a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado
pelo cliente ou pelo usuário.
§ 1º Para efeito desta resolução:
I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a
instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira;
II - os serviços prestados a pessoas naturais são classificados como essenciais,
prioritários, especiais e diferenciados; e
Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela
prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles
relativos a:
I - conta de depósitos à vista:
a) fornecimento de cartão com função débito;
b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de
pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo,
furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;
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c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de
cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;
d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria
instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela
internet;

Por fim o cartão de débito vinculado à poupança social digital, será um
mecanismo utilizado para a garantir o acesso aos beneficiários nas redes
bancárias do banco emitente, bem como de caixas 24 hs em diversos
estabelecimento do país, minimizando, assim, aglomerações de pessoas como
têm ocorrido, frequentemente, nas datas estipuladas de liberação dos benefícios
gerados pelas leis de enfrentamento ao COVID-19.
Este é o motivo de propor a presente emenda, para a qual peço a
aprovação.

Sala da Comissão, em

de junho de 2020.

JÚLIO DELGADO
DEPUTADO FEDERAL
PSB – MG
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MPV 982
00012

DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PSB/MG

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 2020

Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.

EMENDA ADITIVA Nº
O art. 3º da Medida Provisória nº 982, de 2020, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 3º .................................................................................
.............................................................................................
§ 7º As instituições responsáveis pelos pagamentos previstos
no caput deste artigo, cujos depósitos sejam em contas digitais,
serão obrigadas a facilitar aos beneficiários que não
manuseiam ou não tenham acesso à tecnologia e internet, o
saque do seu auxílio apenas com a apresentação do Cadastro
de Pessoa Física - CPF e de um documento de identificação
com foto.

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo precípuo desta emenda é o de obrigar que as instituições
responsáveis facilite aos beneficiários o saque dos valores das suas contas digitais,
permitindo assim que aquelas pessoas que não têm qualquer facilidade no
manuseio de tecnologias ou não têm acesso à internet não venham a ser
prejudicadas ao tentarem receber os benefícios.
Infelizmente, a sistemática atual adotada pela Caixa condiciona o
recebimento do auxílio à geração de um código recebido em SMS, por intermédio de
um aplicativo denominado “Caixa Tem”, sem que tenha considerado a realidade
difícil de milhares de brasileiros de baixa renda ou com escolaridade deficiente que,
além de não terem facilidade no manuseio de aplicativos em aparelhos de celulares
ou computadores, também não possuem qualquer acesso à internet.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PSB/MG

Tal realidade, de fato, afeta muitos brasileiros que não têm qualquer
familiaridade com a utilização desses aplicativos, a exemplo de muitos que vivem no
meio rural e estão sofrendo para conseguir fazer o saque do seu auxílio.
Ademais, já é notícia de que o mencionado aplicativo vem gerando
muitos erros, inclusive com o não envio de um código necessário por SMS, o que
dificulta sobremaneira o acesso dessas pessoas tão necessitadas aos recursos
relacionados com os benefícios em questão.
Essa emenda é de grande importância, pois busca amparar milhões
de cidadãos brasileiros – vítimas dos severos efeitos econômicos da pandemia
causada pelo Covid-19 – notadamente no que diz respeito ao pronto e mais fácil
acesso aos benefícios.
Pede-se, assim, o acolhimento desta emenda à MP 982/20.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado VILSON DA FETAEMG
PSB/MG
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00013

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE
2020
Ementa: Dispõe sobre a conta do tipo
poupança social digital.

EMENDA N.º ____________
Acrescente-se o inciso XI de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº
982, de 2020.
Art. 2º. ………………………………………………………
……………………………………………………………….
XI - é vedado às instituições financeiras efetuar descontos,
compensações ou pagamentos de débitos de qualquer
natureza, mesmo a pretexto de recompor saldo negativo ou
saldar dívidas preexistentes, que impliquem a redução do
valor de todo e qualquer benefício recebido por meio da
conta do tipo poupança social digital, inclusive na hipótese
de autorização prévia do beneficiário.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta Emenda é estabelecer vetação de ser efetuado, pelas
instituições financeiras, desconto na conta bancária do tipo poupança social
digital em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
A MP 982, de 2020, regula as regras que deverão ser seguidas pelos
bancos para pagar, por meio da poupança social digital, os benefícios de FGTS,
auxílio emergencial, remuneração aos trabalhadores atingidos pela redução de
salário (MP 936, de 2020), abono salarial, entre outros inclusive que serão
custeados com recursos do orçamento federal.
Assim, a emenda proíbe os bancos de usarem as contas digitais para
efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício, mesmo na
hipótese de autorização prévia do beneficiário, na exata razão em que considera
que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio para que o
trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar descontos
diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
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Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos co nsignados, em que foi necessária a
regulamentação visando à preservação dos salários, da renda e da própria
manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento das
famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre nada
esclarecedor e sequer transparente provoca no cidadão/beneficiário estado de
ânimo capaz de lhe prejudicar o entendimento para tomada de decisão, o que se
dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus) com diretos reflexos
em gigantesca restrição econômica. O resultado serão ações impiedosas do
mercado financeiro sobre toda e qualquer fatia de renda do cidadão, ainda que
em prejuízo próprio desse cidadão. A proteção ao hipossuficiente é imperativo
em nosso pacto jurídico, justamente para dar segurança às boas relações
socioeconômicas de mercado, da economia popular e de saudável relação de
consumo.
Sala das Comissões, em

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA
PSOL-SP
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Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO
DE 2020
Dispõe sobre a conta do
poupança social digital.

tipo

EMENDA N.º ____________
Acrescente-se o inciso XI de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº
982, de 2020.
Art. 2º. ………………………………………………………
……………………………………………………………….
XI - é vedado às instituições financeiras efetuar
descontos, compensações ou pagamentos de débitos
de qualquer natureza, mesmo a pretexto de recompor
saldo negativo ou saldar dívidas preexistentes, que
impliquem a redução do valor de todo e qualquer
benefício recebido por meio da conta do tipo poupança
social digital, inclusive na hipótese de autorização prévia
do beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer vetação de ser efetuado, pelas
instituições financeiras, desconto na conta bancária do tipo poupança social
digital em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
A MP 982, de 2020, regula as regras que deverão ser seguidas pelos
bancos para pagar, por meio da poupança social digital, os benefícios de
FGTS, auxílio emergencial, remuneração aos trabalhadores atingidos pela
redução de salário (MP 936, de 2020), abono salarial, entre outros inclusive
que serão custeados com recursos do orçamento federal.
Assim, a emenda proíbe os bancos de usarem as contas digitais para
efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício, mesmo na
hipótese de autorização prévia do beneficiário, na exata razão em que
considera que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio
para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar
descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade
Assessoria Técnica
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi
necessário a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e
da própria manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de
endividamento das famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provocam no cidadão/beneficiário
estado de ânimo capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de
decisão, o que se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus)
com diretos reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado será
ações impiedosas do mercado financeiro sobre toda e qualquer fatia de renda
do cidadão, ainda que em prejuízo próprio desse cidadão. A proteção ao
hipossuficiente é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para
segurança às boas relações socioeconômicas de mercado, da economia
popular e de saudável relação de consumo.
Sala das Comissões, em 16 de junho de 2020.
_______________________________________________
Deputado Edmilson Rodrigues
PSOL/PA
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EMENDA Nº

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/06/2020

MPV
982
______________/______
00015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 2020
TIPO

1 [ ] SUPRESSIVA

2 [ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ x] ADITIVA

AUT OR

DEPUTADO DARCI DE MATOS

PART IDO

PSD

UF

SC

PÁGINA

Insira onde couber
“Art. xx. Fica criado o Programa de Apoio Emergencial aos Transportadores Escolares com
o objetivo de refinanciar os financiamentos para a aquisição de veículos de transporte escolar por
pessoas físicas e jurídicas, adstrito ao ano de 2020, e no âmbito da vigência de estado de calamidade
pública nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, decorrente de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do Coronavirus
SARS-CoV-2 (Covid-19).
§1º. A União, por meio da Caixa Econômica Federal, refinanciará as operações de crédito
para aquisição de veículos de transporte escolar por pessoas físicas e jurídicas, que assim desejarem,
cuja primeira parcela somente ocorrerá após 1º de março de 2021.
§2º As operações descritas no no parágrafo anteior poderão usufruir dos mesmos benefíc ios
creditícios que as empresas contempladas no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020.
§3º A renegociação deverá manter a equivalência econômica das operações.
§4º Os beneficiados pelos empréstimos tomados no âmbito do caput terão direito à garantia
de 100% (cem por cento) dos empréstimos no âmbito do Pronampe”

JUSTIFICAÇÃO
A emenda cria o Programa de Apoio Emergencial aos Transportadores Escolares com o
objetivo de refinanciar os financiamentos para a aquisição de veículos de transporte escolar por
pessoas físicas e jurídicas, adstrito ao ano de 2020, e no âmbito da vigência de estado de calamidade
pública nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, decorrente de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do Coronavirus
SARS-CoV-2 (Covid-19
Pelo projeto, haverá a renegociação das operações de crédito para aquisição de veículos de
transporte escolar por pessoas físicas e jurídicas, que assim desejarem, cuja primeira parcela
somente ocorrerá após 1º de março de 2021. Além disso, os financiamentos poderão usufruir dos
mesmos benefícios creditícios que as empresas contempladas no Programa Nacional de Apoio às
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de
maio de 2020, cuja garantia da União poderá chegar a 100% do valor dos empréstimos.
Trata-se de um setor bastante fragilizado pela interrupção das atividades escolares e que,
ainda assim, devem manter os pagamentos dos financiamentos. Essa postergação para março de
2021 permitiria que as atividades do setor da educação já tivessem retornado, reduzindo os efeitos
adversos da crise sobre o setor.
Por todas essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos Pares para aprovação desta
emenda.
Sala da Comissão,16 de junho de 2020

16/06/2020
DATA

____________________________________________
ASSINATURA
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MPV 982

CÂMARA DOS DEPUTADOS 00016
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.
EMENDA N° __________

Acrescente-se o inciso XI de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº 982, de 2020.
Art. 2º. ………………………………………………………
……………………………………………………………….
XI - é vedado às instituições financeiras efetuar descontos,
compensações ou pagamentos de débitos de qualquer natureza, mesmo
a pretexto de recompor saldo negativo ou saldar dívidas preexistentes,
que impliquem a redução do valor de todo e qualquer benefício
recebido por meio da conta do tipo poupança social digital, inclusive
na hipótese de autorização prévia do beneficiário.

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta Emenda é estabelecer vetação de ser efetuado, pelas instituições
financeiras, desconto na conta bancária do tipo poupança social digital em que o
beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
A MP 982, de 2020, regula as regras que deverão ser seguidas pelos bancos para
pagar, por meio da poupança social digital, os benefícios de FGTS, auxílio emergencial,
remuneração aos trabalhadores atingidos pela redução de salário (MP 936, de 2020), abono
salarial, entre outros inclusive que serão custeados com recursos do orçamento federal.
Assim, a emenda proíbe os bancos de usarem as contas digitais para efetuar descontos
que impliquem a redução do valor do benefício, mesmo na hipótese de autorização prévia do
beneficiário, na exata razão em que considera que serão diversos e amplos os mecanismos de
pressão e assédio para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar
descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com aquelas
enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário a regulamentação
visando a preservação dos salários, da renda e da própria manutenção financeira do
trabalhador e redução do nível de endividamento das famílias brasileiras.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA F ERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre nada esclarecedor
e sequer transparente provocam no cidadão/beneficiário estado de ânimo capaz de prejudicarlhe o entendimento para tomada de decisão, o que se dirá em tempos de crise sanitária de
covid-19 (coronavírus) com diretos reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado
será ações impiedosas do mercado financeiro sobre toda e qualquer fatia de renda do cidadão,
ainda que em prejuízo próprio desse cidadão. A proteção ao hipossuficiente é imperativo em
nosso pacto jurídico, justamente para segurança às boas relações socioeconômicas de
mercado, da economia popular e de saudável relação de consumo.
Por estas razões, solicitamos apoio do relator e Pares para aprovação desta Emenda.
Sala das Comissões, em 15 de junho de 2020.

_____________________________________________________
FERNANDA MELCHIONNA
PSOL/RS
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MPV 982
00017

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE
2020
Ementa: Dispõe sobre a conta do tipo
poupança social digital.

EMENDA N.º ____________
Acrescente-se o inciso XI de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº
982, de 2020.
Art. 2º. ………………………………………………………
……………………………………………………………….
XI - é vedado às instituições financeiras efetuar
descontos, compensações ou pagamentos de débitos de
qualquer natureza, mesmo a pretexto de recompor saldo
negativo ou saldar dívidas preexistentes, que impliquem a
redução do valor de todo e qualquer benefício recebido
por meio da conta do tipo poupança social digital,
inclusive na hipótese de autorização prévia do
beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer vetação de ser efetuado, pelas
instituições financeiras, desconto na conta bancária do tipo poupança social
digital em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
A MP 982, de 2020, regula as regras que deverão ser seguidas pelos
bancos para pagar, por meio da poupança social digital, os benefícios de
FGTS, auxílio emergencial, remuneração aos trabalhadores atingidos pela
redução de salário (MP 936, de 2020), abono salarial, entre outros inclusive
que serão custeados com recursos do orçamento federal.
Assim, a emenda proíbe os bancos de usarem as contas digitais para
efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício, mesmo na
hipótese de autorização prévia do beneficiário, na exata razão em que
considera que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio
para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar
descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário
a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e da própria
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manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento das
famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provocam no cidadão/beneficiário
estado de ânimo capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de
decisão, o que se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus)
com diretos reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado será
ações impiedosas do mercado financeiro sobre toda e qualquer fatia de renda
do cidadão, ainda que em prejuízo próprio desse cidadão. A proteção ao
hipossuficiente é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para
segurança às boas relações socioeconômicas de mercado, da economia
popular e de saudável relação de consumo.
Sala das Comissões, em 16 de junho de 2020.
Deputado Glauber Braga
PSOL/RJ
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MPV 982
00018

Gabinete do Senador FLÁVIO ARNS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 2020.

Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA MODIFICATIVA Nº - CM (à MPV nº 982, de 2020).
O parágrafo único do art. 3º da Medida Provisória nº 982, de 13 de
junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 3º ........................................................................................................
......................................................................................................................
§ 1º Na hipótese de que trata a alínea “a” do inciso II do caput, os valores
provenientes do FGTS permanecerão disponíveis para movimentação pelo
trabalhador até 30 dias do encerramento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e caso
não sejam sacados, retornarão à conta vinculada do FGTS de titularidade
do trabalhador, situação em que a rentabilidade aplicável à conta vinculada
no período será garantida pela Caixa Econômica Federal.
..................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O Governo Federal editou a Medida Provisória (MP) 982, que
dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital que, por sua fez, foi criada
pela Lei nº 13.982, de 2020, também sendo referida na Medida Provisória n.
959, que estabeleceu a operacionalização do pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício
emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936.
Por meio da presente emenda, de caráter modificativo, propomos
alteração na redação do parágrafo único do art. 3º da MP 982, no sentido de
estender o prazo de disponibilidade para movimentação dos valores de FGTS
Senado Federal – Ala Senador Teotônio Vilela, gabinete 04 – Brasília/DF – CEP 70.165-900
Fone: (61) 3303-6301 – sen.flavioarns@senado.leg.br
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Gabinete do Senador FLÁVIO ARNS

previstos no caput do art. 6º da MP 946 por até 30 (trinta) dias após o período
de encerramento da pandemia e não até 30 de novembro de 2020.
Propomos tal alteração porque na referida MP 946 apresentamos
emenda (n. 50) para permitir o saque integral dos recursos disponíveis nas
contas vinculadas do FGTS de titulares com idade superior a 60 (sessenta)
anos, pessoas com deficiência, doenças raras, e outros considerado s dentre o
grupo de risco, ou qualquer de seus dependentes, para infecção da COVID-19.
Caso a emenda seja acatada, somente com a conversão do PLV em
Lei é que será possível a aplicação da regra, e se prevalecer a redação original
do art. 1º, III da MP 982, de restrição mensal de movimentação, o prazo
conferido pelo parágrafo único do art. 3º pode não ser suficiente para que os
titulares façam jus ao seu direito.
Deste modo, conto com o apoio dos pares para a aprovação da
presente emenda modificativa, § 1º do art. 3º da MP 982, por questão de
justiça.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2020.
SENADOR FLAVIO ARNS
(REDE/PARANÁ)
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MPV 982
00019

Gabinete do Senador FLÁVIO ARNS

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 2020.
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA MODIFICATIVA Nº - CM (à MPV nº 982, de 2020).
O art. 1º da Medida Provisória nº 982, de 13 de junho de 2020, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ........................................................................................................
......................................................................................................................
III – não sofrerá limite total de movimentação mensal;
......................................................................................................................
VI – disponibilizará, no mínimo, três transferências eletrônicas de valores
ao mês, sem custos, para conta bancária em instituição financeira
autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil;
VIII – poderá emitir cartão físico para atendimento ao inciso IX, no caso
de titulares que não tenham acesso aos recursos tecnológicos mínimos para
a movimentação digital.
......................................................................................................................
IX – poderá ser usada para o pagamento de boletos bancários e de contas
de instituições conveniadas e para outras modalidades de movimentação,
na forma prevista em regulamentação do Banco Central do Brasil, admitida
a emissão de cartão físico no caso de titulares que não tenham acesso aos
recursos tecnológicos mínimos para a movimentação digital.
....................................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O Governo Federal editou a Medida Provisória (MP) 982, que
dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital que, por sua fez, foi criada
pela Lei nº 13.982, de 2020, também sendo referida na Medida Provisória n.
959, que estabeleceu a operacionalização do pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício
emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936.

Senado Federal – Ala Senador Teotônio Vilela, gabinete 04 – Brasília/DF – CEP 70.165-900
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Gabinete do Senador FLÁVIO ARNS

Por meio da presente emenda, de caráter modificativo, propomos
alteração na redação dos incisos III, VI, do art. 1º da referida MP:
- no inciso III, para dispor que a movimentação da conta não terá
limitações, ao contrário da redação original, que fixa limite de movimentação
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- no inciso VI, para dispor, no mínimo, três transferências
eletrônicas de valores sem custo, e não apenas uma, como prevê o texto
original;
Como justificativa, trazemos a própria redação da MP, que permite
que a conta do tipo poupança possa receber depósitos decorrentes de
pagamento de benefícios sociais de responsabilidade da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, é possível que uma conta receba depósitos, de três entes
distintos, sendo injusto que apenas uma movimentação financeira não tenha
custo. Ainda, a diversa origem de depósitos pode fazer com que o valor exceda
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo quando são feitos depósitos de mais
de uma parcela, em virtude do atraso da demora da análise dos requerimentos
que o embasam.
Outro fator a ser considerado consta do inciso II do art. 3º, que
permite a abertura de conta digital para pagamento do saque de trabalhadores
titulares de contas vinculadas do FGTS. No caso de trabalhadores demitidos
sem justa causa, com valores do Fundo superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), ficariam impedidos de usufruírem todo o valor a que têm direito,
devendo aguardar o mês seguinte para só então poder utilizar o recurso,
novamente limitado ao valor citado.
A emenda também propõe alteração na redação dos incisos VII e IX
do art. 1º da referida MP:
- para permitir a emissão de cartão físico para pagamento dos
boletos bancários, no caso de titulares que não tenham acesso aos recursos
tecnológicos mínimos para a movimentação digital.
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Apesar do estado de calamidade pública decorrente da COVID-19
recomendar o isolamento social, evitando o deslocamento em agências
bancárias, não se pode olvidar que nem todas as pessoas titulares de poupança
digital têm acesso aos avanços tecnológicos ou mesmo não saber operar tais
recursos. Esta condição, inclusive, foi reconhecida quando da edição da MP
que tratava da emissão de carteira estudantil digital, permitindo a confecção
de carteira física. Naquela ocasião, se mesmo os jovens, mais familiarizados
com as novas tecnologias foram considerados dentro de possíveis limitações
operacionais, quanto mais agora, num contexto que abrange um universo
maior de destinatários.
Deste modo, conto com o apoio dos pares para a aprovação da
presente emenda modificativa, aos incisos III, VI, VII e IX do art. 1º da MP
982, por medida de justiça, respeito ao princípio federativo e isonomia.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2020.
SENADOR FLAVIO ARNS
(REDE/PARANÁ)
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MPV 982
00020

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Dispõe sobre a conta do
tipo poupança social digital.

EMENDA N.º ____________
Acrescente-se o inciso XI de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº
982, de 2020.
Art. 2º. ………………………………………………………
……………………………………………………………….
XI - é vedado às instituições financeiras efetuar
descontos, compensações ou pagamentos de débitos de
qualquer natureza, mesmo a pretexto de recompor saldo
negativo ou saldar dívidas preexistentes, que impliquem
a redução do valor de todo e qualquer benefício recebido
por meio da conta do tipo poupança social digital,
inclusive na hipótese de autorização prévia do
beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é estabelecer vetação de ser efetuado, pelas
instituições financeiras, desconto na conta bancária do tipo poupança social
digital em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
A MP 982, de 2020, regula as regras que deverão ser seguidas pelos
bancos para pagar, por meio da poupança social digital, os benefícios de
FGTS, auxílio emergencial, remuneração aos trabalhadores atingidos pela
redução de salário (MP 936, de 2020), abono salarial, entre outros inclusive
que serão custeados com recursos do orçamento federal.
Assim, a emenda proíbe os bancos de usarem as contas digitais para
efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício, mesmo na
hipótese de autorização prévia do beneficiário, na exata razão em que
considera que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio
para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar
descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário
a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e da própria
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manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento
das famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provocam no cidadão/beneficiário
estado de ânimo capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de
decisão, o que se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus)
com diretos reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado será
ações impiedosas do mercado financeiro sobre toda e qualquer fatia de renda
do cidadão, ainda que em prejuízo próprio desse cidadão. A proteção ao
hipossuficiente é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para
segurança às boas relações socioeconômicas de mercado, da economia
popular e de saudável relação de consumo.
Sala das Comissões, em
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MPV 982
00021

EMENDA Nº

-

(à Medida Provisória nº 982, de 2020)

Altere-se o inciso VI do artigo 2º da Medida Provisória nº 982, de 2020,
passando a ter a seguinte redação:
"Art. 2º………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
VI - disponibilizará, no mínimo, uma transferência eletrônica de valores ao mês,
sem custos, para conta mantida em instituição autorizada a operar pelo Banco Central
do Brasil;
…………………………………………………………………………………………"

JUSTIFICAÇÃO
A redação do texto original da Medida Provisória restringiu inadvertidamente o
direito de transferência gratuita, de que trata o incido VI do Art. 2º, apenas às contas mantidas
em instituições financeiras tradicionais. Com isso, acabou por excluir as instituições de
pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que também ofertam serviços de conta,
notadamente por meios digitais e sem custo, a milhares de brasileiros que - em razão das
facilidades e do baixo custo – optam por abrir contas nessas instituições.
As instituições de pagamento têm sido responsáveis nos últimos anos pela
transformação que o setor financeiro vivenciou no Brasil. Seu surgimento, a partir da aprovação
por este Congresso Nacional da Lei nº 12.865, de 2013, promoveu mais inovação, competição
e vasta inclusão no setor. Apostando em tecnologia, essas instituições oferecem serviços de
alta qualidade a custos menores para milhões de pessoas, chegando onde nem os maiores
bancos do país são capazes de alcançar.
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Os números de transferências para essa modalidade de conta por ocasião da distribuição
do Auxílio Emergencial recentemente divulgados comprovam sua relevância. Nas primeiras
parcelas creditadas, conforme informações da Caixa Econômica, as chamadas fintechs tiveram
destaque na lista de instituições escolhidas pelos beneficiários para o recebimento do Auxílio ,
conforme ranking abaixo divulgado à época pela Caixa (não há atualizações disponíveis).

Além disso mais de 5.500 municípios em todo país já são atendidos por essas empresas,
que chegam por meio da tecnologia nas localidades menos acessíveis. Desse total de contas
digitais, segundo associação do setor1 , cerca de 85% pertencem a pessoas de baixa renda e
cerca de 35% tem Microempreendedores Individuais (MEIs) como titulares.
Esta emenda visa corrigir a falha do texto original, garantindo a liberdade e o direito do
cidadão de optar pela gratuidade às transferências realizadas a qualquer instituição, desde que
autorizada a funcionar pelo Banco Central.

Sala das sessões,
Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)

1

https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/04/ 04/ fintechs -amp liam-cred ito-a-pequenos-empresarios-na-luta-

contra-covid-19.htm
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MEDIDA PROVISÓRIA N O. 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

APRESENTAÇÃO DE EMENDA ADITIVA
Acrescentem-se ao Art. 3º da Medida Provisória 982, de 2020, onde
couberem, os dispositivos abaixo, renumerando-se os demais artigos:
Art. Pagamento total ou parcial de mensalidade do trabalhador e seus
dependentes, em instituição de ensino superior ou de ensino profissionalizante,
reconhecida pelo Poder Público, durante o estado de calamidade pública
decorrente do coronavírus, desde que atenda aos seguintes requisitos:
a) o trabalhador ou qualquer de seus dependentes comprovem
que estejam regularmente matriculados;
b) apresente cópia original ou autenticada de contrato em plena
vigência e de declaração emitida pela instituição que ateste
estar regularmente matriculado o titular da conta ou seu
dependente.
c) comprove pagamento da mensalidade anterior, utilizando
recursos do FGTS, para continuidade da movimentação da
conta e pagamento das mensalidades seguintes.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 982/20 permite que a poupança social digital, utilizada para
receber o auxílio emergencial de R$ 600, também seja usada para o depósito de
outros benefícios sociais do governo federal, como o abono salarial anual, os
saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em suas diversas
situações, e os criados após a eclosão da pandemia de Covid-19.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

236

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

Congresso Nacional

Entre estes estão o saque extraordinário do FGTS, autorizado pela MP 946/20,
e o benefício pago ao trabalhador em caso de jornada de trabalho reduzida ou
contrato suspenso, instituído pela MP 936/2020.
Esta emenda visa dar uma solução legislativa que represente uma saída para a
atual crise envolvendo estudantes e instituições privadas de ensino, permitindose que a aprendizagem seja garantida e a estabilidade financeira de todos seja
preservada o máximo possível. Busca, assim, auxiliar as famílias neste momento
de crise, permitindo que os titulares das contas vinculadas ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço saquem, mensalmente, valor equivalente à mensalidade
escolar sua ou de seus dependentes, seguindo as regras acima propostas.
Consideramos que essas alterações legislativas propostas poderão diminuir os
impactos econômicos negativos tanto nas instituições como nas famílias
brasileiras, assegurando um futuro com mais educação e qualificação
profissional.
Por todas essas razões, esperamos contar com a aprovação da presente
emenda

Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Flávia Arruda
Deputada Federal PL/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA N O. 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

APRESENTAÇÃO DE EMENDA MODIFICADITIVA
O § 3º do Art. 3º da Medida Provisória 982/2020, passa a vigora com a seguinte
redação:

§ 3º Nas hipóteses de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso II do
caput, os valores provenientes do FGTS permanecerão disponíveis para
movimentação pelo trabalhador pelo prazo de cento e vinte dias, conforme
cronograma estabelecido pelo agente operador do FGTS, e, caso não sejam
movimentados, retornarão à conta vinculada do FGTS de titularidade do
trabalhador, situação em que a rentabilidade aplicável à conta vinculada no
período será garantida pela Caixa Econômica Federal.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 982/20 permite que a poupança social digital, utilizada para
receber o auxílio emergencial de R$ 600, também seja usada para o depósito de
outros benefícios sociais do governo federal, como o abono salarial anual, os
saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em suas diversas
situações, e os criados após a eclosão da pandemia de Covid-19.
Entre estes estão o saque extraordinário do FGTS, autorizado pela MP 946/20,
e o benefício pago ao trabalhador em caso de jornada de trabalho reduzida ou
contrato suspenso, instituído pela MP 936/2020.
Considerando que o pagamento estava previsto inicialmente para 15/6/2020 e
foi atrasado para o dia 29/6/2020 em virtude do grande volume de pagamentos
de benefícios, no mesmo período, como o auxílio emergencial e o Bolsa Família ,
conforme declaração do presidente da CEF.
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Esta emenda visa prorrogar o prazo para 120 dias o prazo para movimentação
do saldo do FGTS pelo trabalhador, considerando que pelo texto proposto pelo
Governo, o dinheiro do FGTS ficará disponível na conta somente até 30 de
novembro de 2020. Caso não haja movimentação até essa data, os recursos
voltam para o saldo do trabalhador no fundo.

Sala das Sessões, em

de

de 2020

Flávia Arruda
Deputada Federal PL/DF
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/06/2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, de 2020.
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Senador Weverton – PDT
Modifique-se o art. 5º da Medida Provisória 982 de 2020, que passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 5º O Conselho Monetário Nacional deverá atualizar o valor do limite previsto no
inciso III do caput do art. 2º, sempre para maior e anualmente, em data não superior a
30 dias após a aprovação de novo valor do salário mínimo.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Pretende-se com esta emenda, preservar o potencial de atuação originalmente previsto
para a poupança social digital.
Além disto, o texto proposto pela MP 982, explicita a possibilidade real de que o CMN
possa alterar para menor o valor do limite proposto originalmente, o que seria prejudicial
ao cidadão recebedor do benefício.
Também estabelece um prazo limite de 30 dias para que esta atualização ocorra após a
definição governamental de novo salário mínimo.
Comissões, em 16 de junho de 2020.

Senador Weverton-PDT/MA
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/06/2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, de 2020.
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Senador Weverton – PDT
Modifique-se o § 6º do art. 3º da Medida Provisória 982 de 2020, que passa a ter a
seguinte redação:
“§ 6º Caberá à instituição financeira que efetuar a abertura automática de conta de
poupança social digital disponibilizar ferramenta de consulta informatizada, por meio de
sítio eletrônico e de aplicativo para smartfones, tablets e computadores pessoais, que
permita que o cidadão verifique a existência de conta do tipo poupança social digital aberta
em seu nome, a partir de seu registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia e de seus dados
pessoais e ainda, que assegure a plena segurança digital contra fraudes e utilização não
autorizada dos referidos dados.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda propõe a inclusão de qualificação ao termo “aplicativo” utilizado de
forma vaga e genérica, especificando claramente que são aplicativos para smartfones,
tablets e computadores pessoais, as três tecnologias facilmente disponíveis ao cidadão.
Além disso, explicita a responsabilidade da instituição financeira de assegurar a
segurança digital contra fraudes e utilização não autorizada dos dados do cidadão.
Comissões, em 16 de junho de 2020.

Senador Weverton-PDT/MA
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/06/2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, de 2020
AUTOR
Dep. Wolney Queiroz

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA 3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL
PÁGINA

ARTIGO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se no art. 2º da Medida Provisória 982, o seguinte inciso XI:
“Art.2º.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
XI - terá seu saldo remunerado, pro rata die, pela taxa média ajustada dos
financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic
para títulos públicos federais, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou por outra taxa
que legalmente venha a substituí-la.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem como objetivo a remuneração diária dos recursos
depositados na poupança social digital com base na Selic. Conforme regulado pela
Medida Provisória, a poupança social segue as mesmas regras da poupança, ou seja,
tem remuneração inferior a Selic e recebe o crédito dos rendimentos somente ao
completar um mês. De modo a garantir uma remuneração diária desses recursos,
apresentamos a seguinte emenda.

Deputado Wolney Queiroz– PDT/PE
Brasília, 16 de junho de 2020
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/06/2020

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, de 2020
AUTOR
Dep. Wolney Queiroz

1 ( X ) SUPRESSIVA
PÁGINA

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
2 ( ) SUBSTITUTIVA 3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL
ARTIGO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Suprimam-se o inciso III e o parágrafo único do art. 2º e o artigo 5º da Medida
Provisória 982.

JUSTIFICATIVA
Ao mesmo tempo em que a MP permite que uma série de benefícios
governamentais sejam depositados na poupança social digital estabelece um limite
unificado de cinco mil reais, consideradas as entradas e saídas. Isso significa que se por
qualquer motivo, a conta receba depósitos de três mil reais, o beneficiado somente
poderá sacar dois mil reais. De modo a dar plena liberdade para que os titulares
movimentem suas contas e por considerar que não há nenhum interesse público em
estabelecer essa limitação, pelo contrário, sugere-se a supressão do inciso III do art. 2º
da MP. Por perderem o sentido uma vez suprimido esse dispositivo, sugere-se também
a supressão do parágrafo único do mesmo artigo e o artigo 5º.

Deputado Wolney Queiroz– PDT/PE
Brasília, 16 de junho de 2020
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO 2020

Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.

EMENDA ADITIVA Nº

Os arts. 2º, VI; 3º e 5º da Medida Provisória nº 982/2020,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ....................................................
................................................................
VI - disponibilizará, no mínimo, três transferências eletrônicas
de valores ao mês, sem custos, para conta bancária mantida
em instituição financeira autorizada a operar pelo Banco
Central do Brasil;
.....................................................................”
“Art. 3º ..........................................................
IV – do seguro-desemprego e de outros benefícios
previdenciários de qualquer natureza, notadamente pensões,
auxílio-doença e benefícios destinados aos idosos e deficientes
físicos, somente devidos durante o período do estado de
calamidade pública legalmente reconhecido, mediante
regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo.
...............................................................................”
“Art. 5º O Conselho Monetário Nacional poderá alterar o valor
previsto no inciso III do caput do art. 2º, o que será precedido
de comunicação prévia, com no mínimo trinta (dias) de
antecedência, mediante aviso de forma simples e objetiva, a
ser publicado na tela inicial do aplicativo ou na página
eletrônica da Caixa Econômica Federal destinada ao
cadastramento, de modo a permitir fácil visualização por parte
do beneficiário.” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
Com o objetivo maior de atenuar os graves impactos
econômicos dessa pandemia na vida financeira de milhões de brasileiros, o
Governo Federal agiu em tempo hábil, contando com o indispensável apoio
desta Casa na rápida aprovação das matérias, cujas leis estão permitindo que
milhões de brasileiros sejam beneficiados com o recebimento do Auxílioemergencial (instituído pela Lei nº 13.982/2020) e pelo pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício
emergencial mensal, de que tratam os arts. 5º e 18 da Medida Provisória nº
936, de 1º de abril de 2020.
Pois bem, pretende-se com a presente emenda aperfeiçoar a
MPV nº 982/2020, com a finalidade de proporcionar também o acesso facilitado
à conta de poupança social digital para agilizar o acesso de milhões de
brasileiros a esses recursos, vez que irão se beneficiar mais rapidamente
desse novo mecanismo tecnológico na busca de acessarem esses valiosos
recursos e minimizarem seus prejuízos decorrentes da perda de seus
empregos ou da redução de seus salários, consequências duras da crise
econômico-financeira que se instalou no País em razão da pandemia
Assim, propomos alterações pontuais nos arts. 2º, 3º e 5º da
medida provisória com os seguintes objetivos:
a)

aumentar

a

gratuidade

para,

no

mínimo,

três

transferências eletrônicas de valores ao mês para conta bancária mantida pelo
beneficiário em instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil;
b)

permitir também que a conta de poupança social digital

possa ser utilizada para o pagamento do seguro-desemprego e de outros
benefícios previdenciários de qualquer natureza, que incluirá principalmente as
pensões, o auxílio-doença e outros benefícios destinados aos idosos e
deficientes físicos, somente devidos durante o período do estado de
calamidade pública legalmente reconhecido, mediante regulamentação que
deverá ser expedida pelo Poder Executivo;
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c)

se o Conselho Monetário Nacional autorizar o aumento do

limite total de movimentação mensal, conforme previsto no inciso III do art. 2º
da Medida Provisória, para valor superior a R$ 5.000,00, tal ampliação do limite
deverá ser precedida de comunicação prévia, com no mínimo trinta (dias) de
antecedência, mediante a aposição de um aviso de forma simples e objetiva, a
ser publicado na tela inicial do aplicativo ou na página eletrônica da Caixa
Econômica Federal destinada ao cadastramento, de modo a permitir fácil
visualização por parte do beneficiário.
Confiamos

que

as

sugestões

aqui

propostas

deverão

aperfeiçoar o texto da medida provisória e ampliar as vantagens dela
decorrentes para o cidadão que passará a se utilizar da poupança social digital,
ora criada pela Medida Provisória nº 982/2020, pelo que contamos com o
apoiamento de nossos Pares para sua aprovação nesta Casa.

Sala da Comissão, em 16 de junho de 2020.

Deputado CELSO SABINO
PSDB/PA

Deputada EDNA HENRIQUE
PSDB/PB
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EMENDA Nº

-

(à Medida Provisória nº 982, de 2020)

Altere-se o inciso VI do artigo 2º da Medida Provisória nº 982, de 2020,
passando a ter a seguinte redação:
"Art. 2º………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
VI - disponibilizará, no mínimo, uma transferência eletrônica de valores ao mês,
sem custos, para conta mantida em instituição autorizada a operar pelo Banco Central
do Brasil;
…………………………………………………………………………………………"

JUSTIFICAÇÃO
A redação do texto original da Medida Provisória restringiu inadvertidamente o
direito de transferência gratuita, de que trata o incido VI do Art. 2º, apenas às contas mantidas
em instituições financeiras tradicionais. Com isso, acabou por excluir as instituições de
pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que também ofertam serviços de conta,
notadamente por meios digitais e sem custo, a milhares de brasileiros que - em razão das
facilidades e do baixo custo – optam por abrir contas nessas instituições.
As instituições de pagamento têm sido responsáveis nos últimos anos pela
transformação que o setor financeiro vivenciou no Brasil. Seu surgimento, a partir da aprovação
por este Congresso Nacional da Lei nº 12.865, de 2013, promoveu mais inovação, competição
e vasta inclusão no setor. Apostando em tecnologia, essas instituições oferecem serviços de
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alta qualidade a custos menores para milhões de pessoas, chegando onde nem os maiores
bancos do país são capazes de alcançar.
Os números de transferências para essa modalidade de conta por ocasião da distribuição
do Auxílio Emergencial recentemente divulgados comprovam sua relevância. Nas primeiras
parcelas creditadas, conforme informações da Caixa Econômica, as chamadas fintechs tiveram
destaque na lista de instituições escolhidas pelos beneficiários para o recebimento do Auxílio,
conforme ranking abaixo divulgado à época pela Caixa (não há atualizações disponíveis).

Além disso mais de 5.500 municípios em todo país já são atendidos por essas empresas,
que chegam por meio da tecnologia nas localidades menos acessíveis. Desse total de contas
digitais, segundo associação do setor1 , cerca de 85% pertencem a pessoas de baixa renda e
cerca de 35% tem Microempreendedores Individuais (MEIs) como titulares.
Esta emenda visa corrigir a falha do texto original, garantindo a liberdade e o direito do
cidadão de optar pela gratuidade às transferências realizadas a qualquer instituição, desde que
autorizada a funcionar pelo Banco Central.
Sala das sessões,
Deputado Felipe Rigoni (PSB/ES)

1

https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/04/04/fintechs -ampliam-credito-a-pequenos-empresarios-na-luta-

contra-covid-19.htm
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MPV 982
00030

Medida Provisória nº 982 de 13 de junho de 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital.

EMENDA
Acrescente-se, onde couber na MP 982, de 2020, o seguinte artigo:
Art. Xº O art.6° da Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de 2020, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3º-B:
“Art. 6º .................................................................................................................... .
..........................................................................................................................................
§ 3º-B O crédito automático previsto no § 3º será efetuado até 31 de julho de 2020
conforme cronograma de atendimento estabelecido pela Caixa Econômica Federal, e os
recursos creditados serão imediatamente disponibilizados para pagamentos, saques em
espécie e transferências.
.................................................................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A liberação dos recursos do FGTS permitida pela MP 946 pode efetivamente contribuir para a
mitigação dos efeitos do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19,
mas é importante que ela ocorra de forma rápida, dada a urgência vivida por muitos
trabalhadores que perderam suas fontes de renda. Por isso, propomos com esta emenda que o
saque automático por meio da conta tipo poupança social digital de que trata a MP982 seja
efetuado, conforme cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal, no máximo até o
dia 31 de julho, e que, quando ele ocorra, os recursos sejam disponibilizados não somente para
pagamentos eletrônicos, mas também para transferências e, especialmente, saques em espécie,
já que grande parte dos pagamentos realizados por grande parte da população ocorre justamente
em espécie.

Sala das Sessõe, em 16 de junho de2020.

Zeca Dirceu
Deputado Federal
PT/PR
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MPV 982
00031

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO
DE 2020

Ementa: Dispõe sobre a conta do
tipo poupança social digital.

EMENDA N.º ____________

Acrescente-se o inciso XI de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº
982, de 2020.

Art. 2º. ………………………………………………………
……………………………………………………………….

XI - é vedado às instituições financeiras efetuar
descontos, compensações ou pagamentos de débitos
de qualquer natureza, mesmo a pretexto de recompor
saldo negativo ou saldar dívidas preexistentes, que
impliquem a redução do valor de todo e qualquer
benefício recebido por meio da conta do tipo poupança
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social digital, inclusive na hipótese de autorização prévia
do beneficiário.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo desta Emenda é estabelecer vetação de ser efetuado, pelas
instituições financeiras, desconto na conta bancária do tipo poupança social
digital em que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
A MP 982, de 2020, regula as regras que deverão ser seguidas pelos
bancos para pagar, por meio da poupança social digital, os benefícios de
FGTS, auxílio emergencial, remuneração aos trabalhadores atingidos pela
redução de salário (MP 936, de 2020), abono salarial, entre outros inclusive
que serão custeados com recursos do orçamento federal.
Assim, a emenda proíbe os bancos de usarem as contas digitais para
efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício, mesmo na
hipótese de autorização prévia do beneficiário, na exata razão em que
considera que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio
para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar
descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi
necessário a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e
da própria manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de
endividamento das famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provocam no cidadão/beneficiário
estado de ânimo capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de
decisão, o que se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus)
com diretos reflexos em gigantesca restrição econômica. O resultado será
ações impiedosas do mercado financeiro sobre toda e qualquer fatia de renda
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do cidadão, ainda que em prejuízo próprio desse cidadão. A proteção ao
hipossuficiente é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para
segurança às boas relações socioeconômicas de mercado, da economia
popular e de saudável relação de consumo.

Sala das Comissões, em 16 de junho de 2020.

Deputado DAVID MIRANDA
PSOL/RJ

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

252

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

MPV 982
00032

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO
DE 2020
Ementa: Dispõe sobre a conta do
tipo poupança social digital.

EMENDA N.º ____________
Acrescente-se o inciso XI de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº
982, de 2020.
Art. 2º. ………………………………………………………
……………………………………………………………….
XI - é vedado às instituições financeiras efetuar
descontos, compensações ou pagamentos de débitos de
qualquer natureza, mesmo a pretexto de recompor saldo
negativo ou saldar dívidas preexistentes, que impliquem
a redução do valor de todo e qualquer benefício recebido
por meio da conta do tipo poupança social digital,
inclusive na hipótese de autorização prévia do
beneficiário.
JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta Emenda é vedar a efetuação, pelas instituições
financeiras, de desconto na conta bancária do tipo poupança social digital em
que o beneficiário/trabalhador receba o seu respectivo benefício.
A MP 982, de 2020, regula as regras que deverão ser seguidas pelos
bancos para pagar, por meio da poupança social digital, os benefícios de
FGTS, auxílio emergencial, remuneração aos trabalhadores atingidos pela
redução de salário (MP 936, de 2020), abono salarial, entre outros inclusive
que serão custeados com recursos do orçamento federal.
Assim, a emenda proíbe os bancos de usarem as contas digitais para
efetuar descontos que impliquem a redução do valor do benefício, mesmo na
hipótese de autorização prévia do beneficiário, na exata razão em que
considera que serão diversos e amplos os mecanismos de pressão e assédio
para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, acabe “concordando” em autorizar
descontos diretos em sua conta bancária de recebimento de benefício.
Pode-se fazer um paralelo de contextos entre a presente situação com
aquelas enfrentadas pelos descontos dos consignados, em que foi necessário
a regulamentação visando a preservação dos salários, da renda e da própria
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manutenção financeira do trabalhador e redução do nível de endividamento
das famílias brasileiras.
Se em tempos normais, o assédio sub-reptício, ininterrupto, sempre
nada esclarecedor e sequer transparente provocam no cidadão/beneficiário
estado de ânimo capaz de prejudicar-lhe o entendimento para tomada de
decisão, o que se dirá em tempos de crise sanitária de covid-19 (coronavírus ).
O resultado será o avanço do mercado financeiro sobre toda e qualquer fatia
de renda do cidadão, ainda que em prejuízo de seus sustento. A proteção ao
hipossuficiente é imperativo em nosso pacto jurídico, justamente para
segurança às boas relações socioeconômicas de mercado, da economia
popular e de saudável relação de consumo.
Sala das Comissões, em 16 de junho de 2020
Ivan Valente
Deputado Federal PSOL/SP

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

254

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

MPV 982
00033

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982, DE 13 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.
EMENDA MODIFICATIVA Nº______________
Inclua-se na MP 982/2020 alteração no inciso I, do § 1º do artigo 20-C da Lei
nº 8.036/1990, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20-C..........................................................................
...........................................................................................
§ 1º .....................................................................................
I - a alteração será efetivada no primeiro dia do terceiro mês
subsequente ao da solicitação, independente da existência de cessão
ou alienação de direitos futuros aos saques anuais de que trata o § 3º
do art. 20-D desta Lei;
.......................................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A MP 889, de 2019 havia acrescentado na Lei 8.036/1990 a possibilidade de
os contistas sacarem, anualmente, um percentual de seu saldo, conforme tabela
progressiva (anexa à MP) por cada faixa de saldo existente nas contas, acrescido de um
valor adicional. Para quem aderir a essa nova modalidade fica vedado efetuar o saque em
caso de demissão do trabalho. Ao confirmar a mudança, o/a trabalhador/a só poderá
retornar para a modalidade anterior após 2 anos.
A presente emenda é para assegurar que a opção pela sistemática de saque
não seja tão restrita, permitindo que o trabalhador proceda o regresso na sua opção com
efeitos no prazo de 3 meses após o cancelamento do pedido de migração da sistemática
de saque.
Sala da Comissão, 16 de junho 2020.
Deputado ENIO VERRI
PT/PR
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MPV 982
00034

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982 DE 13 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital.

EMENDA
Suprima-se o inciso VII do art.2° da MP 982, de 2020, e dê-se a seu inciso III a seguinte
redação:
Art. 2º ..........................................................................
.......................................................................................
III - terá limite total de movimentação mensal no valor de até R$ 10.000,00 (dez
mil reais), incluídos nesse montante o total de depósitos e retiradas;

JUSTIFICAÇÃO
A conta do tipo poupança social digital de que trata esta MP pode vir a ser a única
conta bancária em nome de grande parte da população. Por isso, não é conveniente, como
faz o texto original, restringir excessivamente suas funcionalidades. Buscando corrigir
esse problema, esta emenda propõe revogar o dispositivo que impede que a conta seja
passível de emissão de cartão físico e cheque bem como aumentar o limite de
movimentação mensal para R$10mil.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2020

Deputado ENIO VERRI
PT/PR

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

256

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

MPV 982
00035

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 982, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA N° 982, DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA N°
Acrescente-se os seguintes arts. 4º e 5º à Medida Provisória nº
982, de 2020, com a seguinte redação, renumerando-se os demais:
Altere-se o artigo 2º da Medida Provisória nº 982, de 2020, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º (...)
§ 1º O limite de movimentação mensal de que trata o inciso III não
será aplicado na hipótese de encerramento da conta.
§ 2º A transferência de que trata o inciso VI e as demais transferências
de valores oriundas de contas do tipo poupança social digital deverão ser
processadas em prazo equivalente ao praticado nas outras modalidades de
contas oferecidas pela instituição, sendo vedado qualquer tipo de atraso ou
impedimento temporário para sua realização.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem por objetivo garantir que as instituições
financeiras que operarem com as contas de poupança social digital realizem
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as transferências destas contas no mesmo prazo que são realizadas as
demais operações similares, sendo vedado qualquer tipo de atraso ou
impedimento temporário para sua realização.
Busca-se, assim, a correção do erro que está sendo praticado,
vedando-se a imposição de prazo ou o atraso do processamento das
transferências para outras instituições financeiras.
Pelo exposto, solicito apoio dos demais parlamentares para a
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado Alessandro Molon
Líder do PSB
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MPV 982
00036

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 982, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA N° 982, DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA N°
Acrescente-se os seguintes arts. 4º e 5º à Medida Provisória nº
982, de 2020, com a seguinte redação, renumerando-se os demais:
“Art. 4°. As contas de poupança social digital poderão ser utilizadas
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios como canal de
operacionalização de transferências diretas, mediante regulamentação
específica.
Parágrafo único.

Além da oferta do serviço pelas instituições

financeiras oficiais federais, as demais instituições financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil também poderão oferecer as contas
de poupança digital, desde q ue respeitadas as regras dessa modalidade
previstas nesta lei.
Art. 5º. O §12 do art. 2º da Lei n. 10.836 de 9 de janeiro de 2004 passa
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 12 (...)
(...)
§12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes
modalidades de contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco
Central do Brasil:
I – contas-correntes de depósito à vista;
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II- contas especiais de depósito à vista;
III – poupança social digital;
IV – contas contábeis; e
V – outras espécies de contas que venham a ser criadas.’”.

JUSTIFICAÇÃO
As poupanças sociais digitais revelam-se um instrumento ágil, de
baixo custo e com grande potencial para viabilizar a implementação de
diversas políticas públicas, notadamente as que envolvam a transferência
direta de recursos entre governo e sociedade.
A presente Emenda visa ampliar o alcance das poupanças sociais
digitais, de modo a que as mesmas possam ser utilizadas em outros
programas, além das transferências ocasionadas pela pandemia. Por
exemplo, programas de merenda escolar, que estão prevendo a possibilidade
de transferência de recursos diretamente para as famílias, quando não é
possível a merenda na escola, poderiam ser viabilizados por meio das
poupanças sociais digitais. Essas também poderiam ser utilizadas para o
recebimento dos recursos do Bolsa Família, por exemplo.
Pelo acima exposto, solicito apoio dos demais parlamentares para a
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado Alessandro Molon
Líder do PSB
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MPV 982
00037

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 982, DE 2020

MEDIDA PROVISÓRIA N° 982, DE 2020
Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA N°
Acrescente-se os seguintes arts. 4º e 5º à Medida Provisória nº
982, de 2020, com a seguinte redação, renumerando-se os demais:
“Art. 4°. As contas de poupança social digital poderão ser utilizadas
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios como canal de
operacionalização de transferências diretas, mediante regulamentação
específica.
Parágrafo único.

Além da oferta do serviço pelas instituições

financeiras oficiais federais, as demais instituições financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil também poderão oferecer as contas
de poupança digital, desde q ue respeitadas as regras dessa modalidade
previstas nesta lei.
Art. 5º. O §12 do art. 2º da Lei n. 10.836 de 9 de janeiro de 2004 passa
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 12 (...)
(...)
§12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes
modalidades de contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco
Central do Brasil:
I – contas-correntes de depósito à vista;
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II- contas especiais de depósito à vista;
III – poupança social digital;
IV – contas contábeis; e
V – outras espécies de contas que venham a ser criadas.’”.

JUSTIFICAÇÃO
As poupanças sociais digitais revelam-se um instrumento ágil, de
baixo custo e com grande potencial para viabilizar a implementação de
diversas políticas públicas, notadamente as que envolvam a transferência
direta de recursos entre governo e sociedade.
A presente Emenda visa ampliar o alcance das poupanças sociais
digitais, de modo a que as mesmas possam ser utilizadas em outros
programas, além das transferências ocasionadas pela pandemia. Por
exemplo, programas de merenda escolar, que estão prevendo a possibilidade
de transferência de recursos diretamente para as famílias, quando não é
possível a merenda na escola, poderiam ser viabilizados por meio das
poupanças sociais digitais. Essas também poderiam ser utilizadas para o
recebimento dos recursos do Bolsa Família, por exemplo.
Pelo acima exposto, solicito apoio dos demais parlamentares para a
aprovação desta emenda.

Sala da Comissão, em

de

de 2020.

Deputado Alessandro Molon
Líder do PSB
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MPV 982
00038

Senado Federal
Gabinete do Senador Izalci Lucas

EMENDA Nº ______ - CM
( à MPV 982, de 2020)

Inclua-se, onde couber, no texto da Medida Provisória 982, de 2020, o
seguinte artigo:
Art. XX O art. 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XXI, bem como dos §§ 27 e 28:
XXI – Enquanto perdurar o estado de calamidade pública
decorrente do coronavírus, o titular das contas vinculadas ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço poderá sacar,
mensalmente, valor equivalente à mensalidade escolar sua ou
de seus dependentes, comprovado por meio de boleto emitido
pela respectiva instituição de ensino, acompanhado de
comprovação de vínculo escolar.
...................................................................................................
§ 27 Para fins de comprovação do vínculo escolar bastará a
apresentação de cópia original ou autenticada de contrato em
plena vigência e de declaração emitida pela instituição que
ateste estar regularmente matriculado o titular da conta ou seu
dependente.
...................................................................................................
§ 28 Para continuidade do saque a que se refere o inciso XXI
deste artigo, deverá o titular da conta vinculada ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço comprovar no mês seguinte o
pagamento da mensalidade do mês anterior.
JUSTIFICAÇÃO
No mundo, de acordo com os últimos dados da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que monitora os
impactos da pandemia na educação, 188 países determinaram o fechamento
de escolas e universidades, afetando 1,5 bilhão de crianças, jovens e adultos,
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Senado Federal
Gabinete do Senador Izalci Lucas

o que corresponde a 89,5% de todos os estudantes no mundo. No Brasil, há
suspensão de aulas em todos os estados para conter o avanço da pandemia
do novo coronavírus. Nas últimas semanas, vários governos estaduais e
municipais decretaram a suspensão das atividades presenciais nas
instituições de ensino sem prazo de retorno.
Diante desse cenário, as instituições privadas precisam se adaptar e muitas
estão investindo exponencialmente para conseguir transmitir o conteúdo
virtualmente aos alunos com a mesma qualidade que era oferecida antes da
suspensão das atividades presenciais. Grande investimento também tem sido
feito para treinar professores e demais colaboradores para o uso de
plataformas virtuais e novas tecnologias. Portanto, não é correta a afirmação
de que os gastos das instituições privadas de ensino têm sido menores com a
suspensão do ensino presencial. Na verdade, seus custos aumentaram,
devido à necessidade de contratarem serviços tecnológicos e de prepararem
os professores.
Além disso, as instituições privadas de ensino continuam pagando os
contratos, seus funcionários contratados e terceirizados. Todas as
instituições foram surpreendidas, já que esses custos não eram previstos.
Aliás, o ensino à distância só diminui custos quando substitui integralmente
o ensino presencial, mas não quando ele é utilizado como única ferramenta
de suporte em momentos de crise.
Para essas instituições, a folha de pagamento de professores consome não
menos de 70% de suas receitas. Assim, eventual perda de qualquer
faturamento significará a falência de muitas instituições que empregam
milhares de pessoas e contratam centenas de terceirizados. Nesse cenário
dramático, nem mesmo as instituições de médio porte aguentariam.
Além disso, é importante lembrar que as mensalidades escolares são um
parcelamento definido em contrato para viabilizar uma prestação de serviço
semestral ou anual. Por se tratar de uma emergência de saúde pública, fora
do controle das instituições de ensino, o não pagamento da mensalidade
estabelecida em contrato pode render multa e inadimplência. Por essa razão,
o PRONCON de vários Estados da Federação tem orientando pelo
pagamento da mensalidade e recomendando que que pais e alunos evitem
pedidos de descontos, pois não há motivo para qualquer tipo de
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ressarcimento no caso de escolas que se disponham a oferecer as aulas pela
internet ou posteriormente à pandemia.
Afinal, decretação da pandemia e a orientação de isolamento social dada
pelas autoridades competentes impede a execução total ou parcial do
contrato por atos alheios ao controle do fornecedor e afetando ambos os lados
da relação.
Em nota técnica, divulgada na semana passada, a Secretaria Nacional do
Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça recomenda que
consumidores evitem o pedido de desconto de mensalidades a fim de não
causar um desarranjo nas instituições de que já fizeram sua programação
anual, o que poderia até impactar o pagamento de salário de professores,
aluguel, entre outros.
Com o atual estado de calamidade pública e as medidas de isolamento e
fechamento do comércio, as pessoas estão sendo atingidas severamente,
perdendo renda e emprego. Com a eclosão e prolongamento da crise, o país
deve ter 5 milhões a mais de desempregados em breve, podendo chegar ao
maior contingente de sua história. A perda de receita causada por esse
momento de pandemia vai levar ao fechamento de milhares postos de
trabalho, boa parte deles das instituições privadas de ensino. Obviamente,
muitos deles serão professores e colaboradores de instituições privadas de
ensino. Para as instituições também é muito difícil, pois cada uma tem o seu
planejamento anual.
A suspensão das atividades presenciais e a redução da fonte de renda familiar
têm levado brasileiros a encerrarem suas matrículas e de seus dependentes
no ensino privado.
Obviamente, ao abandonarem o ensino, o futuro do país está sendo
comprometido por uma crise que não deu causa e pela qual não pode ser
responsabilizado. É preciso que se busque uma solução que evite enormes
prejuízos às famílias e as instituições de ensino e, principalmente, a educação
em nosso país.
Como se sabe, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi
criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa,
mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho.
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Portanto, o FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais e os
valores pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor
do total depositado em seus nomes. Com o FGTS, o trabalhador tem a
oportunidade de formar um patrimônio, que pode ser sacado em momentos
especiais, como o da aquisição da casa própria ou da aposentadoria e em
situações de dificuldades, que podem ocorrer com a demissão sem justa
causa ou em caso de algumas doenças graves.
De fato, a legislação instituidora do FGTS permite a movimentação pelo
empregado em situações específicas e comuns (v.g. rescisão do contrato de
trabalho sem justa causa), e em outras excepcionais (v.g., a ocorrência de
moléstias graves, como o HIV ou neoplasia maligna, ou a necessidade de
aquisição de imóvel junto ao Sistema Financeira nacional). Todas as
hipóteses são previsões do art. 20 da Lei 8.036 de 1990, que regula o fundo,
com modificações posteriores. Entretanto, não há hipótese de movimentação
com destinação para pagamento de mensalidades escolares, o que representa
uma lacuna lamentável em nosso ordenamento jurídico.
Diante de todo o exposto, essa emenda visa dar uma solução legislativa que
represente uma saída para a atual crise envolvendo as instituições privadas
de ensino e os seus alunos, permitindo-se que a aprendizagem seja garantida
e a estabilidade financeira de todos seja preservada o máximo possível.
Busca, assim, auxiliar as famílias neste momento de crise, permitindo que os
titulares das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
saquem, mensalmente, valor equivalente à mensalidade escolar sua ou de
seus dependentes, seguindo as regras acima propostas. Consideramos que
essas alterações legislativas propostas poderão diminuir os impactos
econômicos negativos tanto nas instituições como nas famílias brasileiras,
assegurando um futuro com mais educação e qualificação profissional.
Por todas essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos Pares para
aprovação desta emenda.
Sala das Sessões,

junho de 2020.

Senador IZALCI LUCAS
PSDB/DF
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 982 DE 13 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA Nº de 2020 - CM

Altera-se o § 2º do artigo 3° da Medida Provisória n° 982 de 13 de junho de 2020,
passando a vigorar com a seguinte alteração:
Art.3°...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
§ 2º Os valores retornados à conta vinculada de titularidade do
trabalhador no FGTS nos termos do disposto no § 1º poderão ser
sacados, na forma estabelecida no art. 6º da Medida Provisória nº
946, de 2020, mediante solicitação expressa do trabalhador ao
agente operador do FGTS, ficando disponível o valor para saque em
sua conta em até 15 (quinze) dias após a solicitação. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A MP 982/2020 dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital. Em outras
palavras, fica liberada a criação automática de uma conta poupança digital para
trabalhadores com direito a receber benefícios, como: o auxílio emergencial de R$ 600, o
benefício emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e o benefício emergencial
mensal, além do abono do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do
saque de trabalhadores titulares de contas vinculadas do FGTS. Os benefícios de natureza
previdenciária não se incluem, como aposentadoria e auxílio-doença.
Na hipótese do saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 por trabalhador
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(previsto no caput do art. 6º da Medida Provisória nº 946, de 7 de abril de 2020,
observado o disposto nos § 3º a § 5º do referido artigo), os valores provenientes do FGTS
permanecerão disponíveis para movimentação pelo trabalhador até 30 de novembro de
2020 e, caso não sejam sacados, retornarão à conta vinculada do FGTS de titularidade do
trabalhador, situação em que a rentabilidade aplicável à conta vinculada no período será
garantida pela Caixa Econômica Federal.
Os valores retornados à conta vinculada de titularidade do trabalhador no FGTS
poderão ser sacados na forma estabelecida no art. 6º da Medida Provisória nº 946, de
2020, mediante solicitação expressa do trabalhador ao agente operador do FGTS.
Ocorre que a MPV não aponta qual seria o prazo para a disponibilização do
recurso na conta do trabalhador após o retorno. Portanto, para que o trabalhador não
seja prejudicado, uma vez que os saques relativos à Medida Provisória nº 946 têm
vigência temporária, propomos que fique claro que, após a solicitação, a liberação do
saque na conta digital será realizada em até 15 dias.
Contamos com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta emenda.
Sala das Comissões,
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Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA Nº de 2020 - CM

Adiciona-se o seguinte artigo à Medida Provisória n° 982 de 13 de junho de 2020:
“Art.____ A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
Art. 20. …………………………................................................ ....
XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade
decorra ou estado de calamidade pública reconhecido pelo
Congresso Nacional, ou de desastre natural, conforme
disposto em regulamento, observadas as seguintes
condições:
.................…………………………………………....(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências. Atualmente, o art. 20 elenca as hipóteses
de movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS. Ocorre que a redaçã o
do inciso XVI do referido artigo contempla a calamidade pública no bojo de alíneas que
tratam sobre desastres naturais, o que não ampara o saque decorrente de necessidade
acarretada pela COVID-19.
Assim, com a alteração ora proposta, será amparada qualquer situação de
calamidade reconhecida pelo Congresso, e não apenas as relacionadas a desastres
naturais, e como regra permanente
Contamos com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta
emenda.
Sala das Comissões,
Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900
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Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA Nº de 2020 - CM

Adiciona-se o §7° ao art. 3° da Medida Provisória n° 982 de 13 de junho de 2020, passando
a vigorar com a seguinte redação:
Art.3°...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
§7° A instituição financeira que receber o crédito em conta bancária
de que trata o inciso I do art. 2° não poderá efetuar descontos,
compensações ou pagamentos de débitos de qualquer natureza,
mesmo a pretexto de recompor saldo negativo ou saldar dívidas
preexistentes, que impliquem a redução do valor de todo e qualquer
benefício recebido por meio da conta do tipo poupança social digital,
inclusive na hipótese de autorização prévia do beneficiário.

JUSTIFICAÇÃO
A MP 982/2020 dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital. Em outras
palavras, fica liberada a criação automática de uma conta poupança digital para
trabalhadores com direito a receber benefícios, como: o auxílio emergencial de R$ 600, o
benefício emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e o benefício emergencial
mensal, além do abono do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, do
saque de trabalhadores titulares de contas vinculadas do FGTS. Os benefícios de natureza
previdenciária não se incluem, como aposentadoria e auxílio-doença.
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Propomos a presente emenda para garantir que as instituições financeiras não se
utilizem dos recursos liberados da conta digital para descontar eventuais débitos do
titular, sob pena de limitar o acesso dos recursos pelo beneficiário, prejudicando-o no
momento em que mais necessita de suporte financeiro.
Contamos com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta emenda.
Sala das Comissões,
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Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA Nº de 2020 - CM

Adiciona-se o seguinte artigo à Medida Provisória n° 982 de 13 de junho de 2020:
Art. ____ O titular das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço poderá sacar, mensalmente, valor equivalente à
mensalidade escolar sua ou de seus dependentes, enquanto
perdurar emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus, comprovado por meio de boleto emitido
pela respectiva instituição de ensino, acompanhado de
comprovação de vínculo escolar.
Parágrafo único. A realização do saque subsequente dependerá de
comprovação de pagamento da mensalidade anterior.

JUSTIFICAÇÃO
Temos observado o impacto da crise socioeconômica relativa à Pandemia do
COVID-19 em diversas esferas da vida social e da economia nacional.
Neste cenário, há alta taxa de desemprego, bem como de empreendedores sem
sua renda, não podendo honrar seus compromissos financeiros.
Ademais, em razão da pandemia, vários governos estaduais e municipais
decretaram a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino sem prazo
de retorno.
Assim, as instituições de ensino privadas também vem sentindo os impactos desta
crise. Em muitos casos, com dispensas de profissionais e encerramento de atividades.
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Neste diapasão, tanto para fomentar este ramo da economia - educação privada como para evitar mais este fator de endividamento do aluno ou seu responsável ,
entendemos que esta hipótese de saque do FGTS deve ser considerada durante o estado
de calamidade pública.
Contamos com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta emenda.
Sala das Comissões,
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Dispõe sobre a conta do tipo poupança social
digital.

EMENDA Nº de 2020 - CM

Adiciona-se o §7° ao art. 3° da Medida Provisória n° 982 de 13 de junho de 2020, passando
a vigorar com a seguinte redação:
Art.3°...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
“§7° As instituições financeiras deverão comunicar, por correio
eletrônico e/ou mensagem de texto do tipo short message service
(SMS) e/ou mensagens em aplicativos de mensagens os depósitos
realizados nas contas de poupança social digital, sempre que
ocorrerem e, pelos menos uma vez por semana, o saldo existente
nessas contas. (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa ampliar a transparência da conta digital, prestando mais
informações aos seus usuários.
Sabe-se que já houve situações, em que recursos de titularidade de pessoas
físicas, ficaram abandonados (vários casos do Fundo do PIS/PASEP, por exemplo), em
razão da ignorância sobre a sua existência ou valor.
Com a medida proposta, os titulares terão, em tempo real, informação sobre os
valores que estão disponíveis e que lhes pertencem por direito.
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Contamos com o apoio dos nobres senadores para o acolhimento desta emenda.
Sala das Comissões,

Gabinete da Liderança da Rede Sustentabilidade no Senado Federal
Senado Federal, Anexo 1, 9º Pavimento, Brasília DF - CEP 70165-900

2

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

276

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar o Projeto de Lei do
Congresso Nacional n° 12, de 2020, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar
no valor de R$ 3.364.687.357,00, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente."

PARLAMENTARES
Deputado Federal Efraim Filho (DEM/PB)
Deputado Federal Delegado Pablo (PSL/AM)

EMENDAS NºS
001; 002
003; 004; 005; 006; 007; 008;
009; 010

TOTAL DE EMENDAS: 10
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PLN 12/2020
00001

PLN 12/2020

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: 12/2020

EMENDA Nº

TEXTO DA EMENDA
CANCELE-SE NO ANEXO II:
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 25297 – Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI:
Funcional Programática: 22.122.0032.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional
Valor: R$
2.792.237,22

ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 25297 – Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI:
Funcional Programática: 22.664.2212.21B2.0001 - Gestão e Modernização dos Recursos de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Nacional
Valor: R$ 492.747,78

CANCELE-SE NO ANEXO I:
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 25297 25101 - Ministério da Economia Administração Direta
Funcional Programática: 04.122.0032.20TP.0001 - Ativos Civis da União - Nacional
Total: Valor: R$ 3.284,985

JUSTIFICATIVA

O INPI está em plena execução do seu Plano de Ação 2020, que vem sendo acompanhado e
revisto, aumentando sempre a qualidade e a quantidade dos serviços que presta à sociedade, dentre
os quais merecem destaque:
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- o Plano de Combate ao Backlog de patentes, executado pela Diretoria de Patentes, DIRPA- INPI,
segue a todo vapor, tendo reduzido seu estoque em mais de 26%, desde setembro de 2019[i];
previsto reduzir 52% em 2020 e produzir 70% mais decisões técnicas que em 2019;
- o INPI Negócios tem atuado como importante vetor de impacto no sistema de inovação e,
especialmente, incrementando 14% em depósitos de marcas, mais 10% em patentes, 24% em
desenhos industriais ao longo do ano de 2020, e elevando significativamente a quantidade de
ativos de Propriedade Intelectual que gerarão investimento inovador e riqueza ao país, questão
central, principalmente num cenário recessivo pós- pandemia;
- os avanços internacionais da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
– DIRMA para o pleno funcionamento do Protocolo de Madri [ii]e para entregar os 300 mil
registros de Marcas com qualidade e segurança jurídica com prazo médio de decisão de 6 meses;
- o Programa PI Digital que coloca o serviços do INPI à mãos dos usuários, com a implementação
de novos serviços de atendimento, incluindo a publicação de um novo portal ampliando o acesso
às informações pela sociedade brasileira;
- hoje está criado um "war room" de ações ligadas ao combate à COVID-19, com o exame
prioritário[iii] de medicamentos promissores, participando inclusive da identificação das patentes
relacionadas, importante passo para o acesso às tecnologias, e está criado um observatório de
tecnologias ligadas à COVID-19, muito relevante para o desenvolvimento de novas oportunidades
de enfrentamento à pandemia.
Inobstante essa atuação central frente aos atuais desafios, o INPI foi surpreendido com uma
proposta de cancelamento de dotação orçamentária de R$ 6.307.013 pelo Projeto de Lei do
Congresso 12/2020 que havia sido aprovada pelo Congresso na LOA 2020, e que deu origem a
esse ambicioso Plano de Ação 2020.
Ressalte-se que, segundo dados do INPI, a execução desse plano contribui R$ 180 milhões de
resultado operacional e R$ 267 milhões de resultado orçamentário ao Tesouro Nacional. No ano
passado contribuiu R$ 119 milhões de resultado operacional ao Tesouro com uma LOA de R$ 81
milhões.
Assim, para possibilitar a continuidade da execução do Plano de Ação 2020 e responder aos
desafios e demandas da sociedade em termos de inovação e PI e do enfrentamento ao atual
momento, solicito a aprovação dessa emenda.

_____________________________________________
Deputado Efraim Filho
DEM - BP
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PLN 12/2020
00002

PLN 12/2020

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: 12/2020

EMENDA Nº

TEXTO DA EMENDA
CANCELE-SE NO ANEXO II:
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 25297 – Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI:
Funcional Programática: 22.122.0032.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional
Valor: R$ 2.568.723,78
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 25297 – Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI:
Funcional Programática: 22.664.2212.21B2.0001 - Gestão e Modernização dos Recursos de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Nacional
Valor: R$ 453.304,22
CANCELE-SE NO ANEXO I:
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 25297 – Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI:
Funcional Programática: 22.122.0032.20TP.0033 - Ativos Civis da União - No Estado do Rio de
Janeiro
Total: Valor: R$ 3.022.028
JUSTIFICATIVA

O INPI está em plena execução do seu Plano de Ação 2020, que vem sendo acompanhado e
revisto, aumentando sempre a qualidade e a quantidade dos serviços que presta à sociedade, dentre
os quais merecem destaque:
- o Plano de Combate ao Backlog de patentes, executado pela Diretoria de Patentes, DIRPA- INPI,
segue a todo vapor, tendo reduzido seu estoque em mais de 26%, desde setembro de 2019[i];
previsto reduzir 52% em 2020 e produzir 70% mais decisões técnicas que em 2019;
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- o INPI Negócios tem atuado como importante vetor de impacto no sistema de inovação e,
especialmente, incrementando 14% em depósitos de marcas, mais 10% em patentes, 24% em
desenhos industriais ao longo do ano de 2020, e elevando significativamente a quantidade de
ativos de Propriedade Intelectual que gerarão investimento inovador e riqueza ao país, questão
central, principalmente num cenário recessivo pós- pandemia;
- os avanços internacionais da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
– DIRMA para o pleno funcionamento do Protocolo de Madri [ii]e para entregar os 300 mil
registros de Marcas com qualidade e segurança jurídica com prazo médio de decisão de 6 meses;
- o Programa PI Digital que coloca o serviços do INPI à mãos dos usuários, com a implementação
de novos serviços de atendimento, incluindo a publicação de um novo portal ampliando o acesso
às informações pela sociedade brasileira;
- hoje está criado um "war room" de ações ligadas ao combate à COVID-19, com o exame
prioritário[iii] de medicamentos promissores, participando inclusive da identificação das patentes
relacionadas, importante passo para o acesso às tecnologias, e está criado um observatório de
tecnologias ligadas à COVID-19, muito relevante para o desenvolvimento de novas oportunidades
de enfrentamento à pandemia.
Inobstante essa atuação central frente aos atuais desafios, o INPI foi surpreendido com uma
proposta de cancelamento de dotação orçamentária de R$ 6.307.013 pelo Projeto de Lei do
Congresso 12/2020 que havia sido aprovada pelo Congresso na LOA 2020, e que deu origem a
esse ambicioso Plano de Ação 2020.
Ressalte-se que, segundo dados do INPI, a execução desse plano contribui R$ 180 milhões de
resultado operacional e R$ 267 milhões de resultado orçamentário ao Tesouro Nacional. No ano
passado contribuiu R$ 119 milhões de resultado operacional ao Tesouro com uma LOA de R$ 81
milhões.
Assim, para possibilitar a continuidade da execução do Plano de Ação 2020 e responder aos
desafios e demandas da sociedade em termos de inovação e PI e do enfrentamento ao atual
momento, solicito a aprovação dessa emenda.

_____________________________________________
Deputado Efraim Filho
DEM - BP
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PLN 12/2020
00003

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020 - CN

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I - APOIO A PROJETOS
DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA, no Estado do Amazonas, no valor de R$
5.000.000,00 (Cinco milhões de reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: 54000 - Ministério do Turismo
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 40 – FTE: 188 – VALOR R$ 5.000.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 23.695.2223.10VO.0013
CANCELAMENTO:
ORGAO: 54000 - Ministério do Turismo
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 90 – FTE: 188 – VALOR R$ 5.000.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 23.695.2223.10VO.0001

JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Santo Antonio do
Iça, no Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para Apoio a Projetos de
Infra Estrutura Turistica. Assim, espera-se que o eminente relator desta proposição,
defira na íntegra, esta emenda, para ajudar os produtores ribeirinhos desse
município.
Data: 15/06/2020

3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM

_____________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 12/2020
00004

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I – INCREMENTO
TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, no Estado do
Amazonas, no valor de R$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: 36000 - Ministério da Saúde
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
ESFERA: 2 – GND: 3 – MA: 41 – FTE: 188 – VALOR R$ 5.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.301.5019.2E89.0013
CANCELAMENTO:
ORGAO: 36000 - Ministério da Saúde
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
ESFERA: 2 – GND: 3 – MA: 90 – FTE: 188 – VALOR R$ 5.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.301.5019.2E89.0001

JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Santo Antonio do Iça,
no Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para INCREMENTO TEMPORARIO
AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA. Santo Antonio do Iça, por se
localizar na região Microrregião do Alto Solimões, tem recebido diariamente, população
advindas de outros municípios que não tem a mesma capacidade e estrutura. Santo
Antonio do Iça, tem crescido a população local, por ser o seu solo e clima bastante
eficaz para a vida diária. Assim, espera-se que o eminente relator desta proposição,
defira na integra, esta emenda, para ajudar em parte dos produtores ribeirinhos desse
município.
Data: 15/06/2020
3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM

___________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 12/2020
00005

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I - Promoção e
Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios
Produtores Rurais, no Estado do Amazonas, no valor de R$ 3.500.000,00 (Três milhões
e quinhentos mil reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração
Direta
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 99 – FTE: 188 – VALOR R$ 3.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 20 606 1031 210V 0013.
CANCELAMENTO:
ORGAO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração
Direta
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 99 – FTE: 144 – VALOR R$ 3.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 20 606 1031 210V 0001.
JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Rio Preto da Eva, no
Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para acelerar a Promoção e
Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios
Produtores Rurais. Rio Preto da Eva, por ser um município na periferia de Manaus, e
por ser banhado pelo Rio Preto, tem crescido a população local, por ser o seu solo e
clima bastante eficaz para a produção da agricultura e, hoje, Rio Preto da Eva, é o
maior produtor de laranja não só do Amazonas, mas, da região norte. Assim, espera-se
que o eminente relator desta proposição, defira na integra, esta emenda, para ajudar
em parte dos produtores ribeirinhos desse município.
Data: 15/06/2020
3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM
___________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 12/2020
00006

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020 - CN

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I - APOIO A POLITICA
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
VIARIAS – EM MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS , no Estado
do Amazonas, no valor de R$ 10.500.000,00 (Dez milhões e quinhentos mil reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 40 – FTE: 188 – VALOR R$ 10.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.451.2217.1D73.7003
CANCELAMENTO:
ORGAO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
ESFERA: 1 – GND: – MA: 99 – FTE: 188 – VALOR R$ 10.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.451.2217.1D73.0001
JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Rio Preto da Eva, no
Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para acelerar o APOIO A POLITICA
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
VIARIAS - EM MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS. Rio Preto
da Eva, por ser um município na periferia de Manaus, e por ser banhado pelo Rio
Preto, tem crescido a população, por ser o seu solo e clima bastante eficaz para a
produção da agricultura e, hoje, Rio Preto da Eva, é o maior produtor de laranja não só
do Amazonas, mas, da região norte, a saúde e obras de Infra Estrutura da população
local precisa de ajuda. Assim, espera-se que o eminente relator desta proposição,
defira na integra, esta emenda, para ajudar em parte dos produtores ribeirinhos desse
município.
Data: 15/06/2020
3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM

___________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 12/2020
00007

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020 - CN

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I – APOIO A PROJETOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO, no município de
Santo Antonio do Iça, no Estado do Amazonas, no valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco
milhões de reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: : 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
ESFERA: 2 – GND: 4 – MA: 40 – FTE: 188 – VALOR R$ 5.000.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.244.2217.7K66.0224
CANCELAMENTO:
ORGAO: 53000 – Ministério do Desenvolvimento Regional
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 90 – FTE: 188 – VALOR R$ 5.000.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.244.2217.7K66.0001
JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Santo Antonio do Iça,
no Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para APOIO A PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO. Santo Antonio do Iça,
por se localizar na região Microrregião do Alto Solimões, tem recebido diariamente,
população advindas de outros municípios que não tem a mesma capacidade e
estrutura. Por ser o seu solo e clima bastante eficaz para a vida diária. Assim, esperase que o eminente relator desta proposição, defira na integra, esta emenda, para ajudar
em parte dos produtores ribeirinhos desse município.
Data: 15/06/2020
3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM

___________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 12/2020
00008

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020 - CN

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I – INCREMENTO
TEMPORARIO AO CUSTEIO DE ATENÇÃO BASICA, no Estado do Amazonas, no
valor de R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: 36000 - Ministério da Saúde
UNIDADE: : 36901 - Fundo Nacional de Saúde
ESFERA: 2 – GND: 3 – MA: 41 – FTE: 188 – VALOR R$ 3.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.301.5019.2E89.0013
CANCELAMENTO:
ORGAO: 36000 - Ministério da Saúde
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde
ESFERA: 2 – GND: 3 – MA: 99 – FTE: 188 – VALOR R$ 3.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.301.5019.2E89.0001
JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Rio Preto da Eva, no
Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para acelerar o INCREMENTO
TEMPORARIO AO CUSTEIO DE ATENÇÃO BASICA. Rio Preto da Eva, por ser um
município na periferia de Manaus, e por ser banhado pelo Rio Preto, tem crescido a
população, por ser o seu solo e clima bastante eficaz para a produção da agricultura e,
hoje, Rio Preto da Eva, é o maior produtor de laranja não só do Amazonas. Assim,
espera-se que o eminente relator desta proposição, defira na integra, esta emenda,
para ajudar em parte dos produtores ribeirinhos desse município.
Data: 15/06/2020
3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM

___________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 12/2020
00009

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020- CN

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I - Promoção e
Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios
Produtores Rurais, no Estado do Amazonas, no valor de R$ 3.500.000,00 (Tres Milhoes
e quinhentos mil reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração
Direta
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 99 – FTE: 188 – VALOR R$ 3.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 20 606 1031 210V 0013.
CANCELAMENTO:
ORGAO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração
Direta
ESFERA: 1 – GND: 4 – MA: 99 – FTE: 144 – VALOR R$ 3.500.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 20 606 1031 210V 0001.
JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Santo Antonio do Iça,
no Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para acelerar a Promoção e
Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios
Produtores Rurais. Santo Antonio do Iça, por se localizar na região Microrregião do Alto
Solimões, tem recebido diariamente, população advindas de outros municípios que não
tem a mesma capacidade e estrutura para alavancar agricultura e o seu escoamento
para Manaus, pois o único meio de ligação com a capital, Manaus, é via fluvial. Santo
Antonio do Iça, possui solo e clima bastante eficaz para a produção da agricultura.
Assim, espera-se que o eminente relator desta proposição, defira na integra, esta
emenda, para ajudar em parte dos produtores ribeirinhos desse município.
Data: 15/06/2020
3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM

___________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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PLN 12/2020
00010

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL

PLN: Nº 012/2020 - CN

EMENDA Nº

(Preencher nº/ano)

(Preenchido pela CMO)

TEXTO DA EMENDA
INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO ANEXO I - APOIO A PROJETOS
DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA, no Estado do Amazonas, no valor de R$
10.000.000,00 (Dez milhões de reais).
SUPLEMENTAÇÃO:
ORGAO: 54000 - Ministério do Turismo
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta
ESFERA: 1 - GND: 4 - MA: 40 - FTE: 188 - VALOR R$ 10.000.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 23.695.2223.10VO.0013
CANCELAMENTO:
ORGAO: 54000 - Ministério do Turismo
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo - Administração Direta
ESFERA: 1 - GND: 4 - MA: 90 - FTE: 188 - VALOR R$ 10.000.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 23.695.2223.10VO.0001
JUSTIFICATIVA
Pretendo ao apresentar esta emenda, dotar o município de Rio Preto da Eva,
no Estado do Amazonas, de recursos financeiros, para Apoio a Projetos de Infra
Estrutura Turística. Rio Preto da Eva, por ser um município na periferia de Manaus,
e por ser banhado pelo Rio Preto, tem crescido a população , por ser o seu solo e
clima bastante eficaz para a produção da agricultura e, hoje, é o maior produtor de
laranja não só do Amazonas, mas, da região norte, a saúde da população local
precisa de ajuda, bem como o desenvolvimento do turismo local. Assim, espera-se
que o eminente relator desta proposição, defira na integra, esta emenda, para
ajudar em parte dos produtores ribeirinhos desse município.
Data: 15/06/2020
3958 - DEPUTADO DELEGADO PABLO - PSL/ AM
_____________________________________________
Assinatura

Observação: Preencher todos os campos, inclusive número da proposição. Só serão aceitos formulários
autenticados e assinados pelo autor.
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CONGRESSO NACIONAL
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL
N° 10, DE 2020
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal e do Trabalho, crédito
especial no valor de R$ 493.615,00, para os fins que especifica.

Mensagem nº 260 de 2020, na origem
Prazo para apresentação de emendas: 20/06/2020 - 29/06/2020

DOCUMENTOS:
- Projeto de Lei
- Anexo
- Exposição de Motivos
- Mensagem
DESPACHO: À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
PUBLICAÇÃO: DCN de 18/06/2020

Página da matéria
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PROJETO DE LEI

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das
Justiças Federal e do Trabalho, crédito especial
no valor de R$ 493.615,00, para os fins que
especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de
2020), em favor das Justiças Federal e do Trabalho, crédito especial no valor de R$ 493.615,00
(quatrocentos e noventa e três mil seiscentos e quinze reais), para atender às programações
constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem
de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

PL-CRÉD ESPEC JUSTIÇA FED E DO TRABALHO R$ 493.615,00 (EM 173 ME)
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ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122

0033 12R9

02 122

0033 12R9 2261

02 122

0033 15FU

02 122

0033 15FU 5664

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
PROJETOS
Construção do Edifício II da Seção Judiciária em Salvador - BA (Juizados
Especiais Federais)
Cons trução do Edifício II da Seção Judi ci á ri a em Sa l va dor - BA (Jui za dos
Es peci a i s Federa i s ) - No Muni cípi o de Sa l va dor - BA
Edi fíci o-s ede cons truído (percentua l de execuçã o fís i ca ): 1
Reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal no Distrito Federal - Brasília
- DF
Reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal no Distrito Federal - Brasília DF - Em Bra s íl i a - DF
Edi fíci o-s ede reforma do (percentua l de execuçã o fís i ca ): 10

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
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ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15114 - Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região - Paraíba
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 216H
0033 216H 0025

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
ATIVIDADES
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públ i cos - No
Es ta do da Pa ra íba
Agente públ i co benefi ci a do (uni da de): 3

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
60.000
60.000
60.000

F
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0
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ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 14YL
0033 14YL 2261

02 122

0033 153C

02 122

0033 153C 5664

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
PROJETOS
Reforma do Complexo de Imóveis da Seção Judiciária de Salvador - BA
Reforma do Complexo de Imóveis da Seção Judiciária de Salvador - BA - No
Muni cípi o de Sa l va dor - BA
Edi fíci o reforma do (percentua l de execuçã o fís i ca ): 1
Construção de Galpão para Arquivo e Depósito Judicial para a Justiça
Federal em Brasília - DF
Cons trução de Galpão pa ra Arqui vo e Depós i to Judi ci a l pa ra a Jus ti ça
Federa l em Bra s íl i a - DF - Em Bra s íl i a - DF
Edi fíci o cons truído (percentua l de execuçã o fís i ca ): 4

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
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ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15114 - Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região - Paraíba
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 331

0033 212B

02 331

0033 212B 0025

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

R
P

M
O
D

I
U

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
ATIVIDADES
Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes
Benefícios Obrigatórios a os Servidores Ci vis, Empregados, Mi litares e s eus
Dependentes - No Es ta do da Pa ra íba

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
60.000
60.000
60.000

F
TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

Página 6 de 12

G
N
D

295

3

1

90

0

100

60.000
60.000
0
60.000

Avulso do PLN 10/2020.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

296

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

10080.100556/2020-68

EM nº 00173/2020 ME
Brasília, 5 de Maio de 2020

Senhor Presidente da República,
1.
Proponho a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978,
de 17 de janeiro de 2020), no valor de R$ 493.615,00 (quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos
e quinze reais), em favor das Justiças Federal e do Trabalho, conforme demonstrado em Quadro
Anexo a esta Exposição de Motivos.

2.
O crédito ora proposto visa incluir novas categorias de programação nos orçamentos
vigentes daqueles órgãos, segundo os quais possibilitará na:

- Justiça Federal, no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau, a contratação de
serviço técnico especializado para a atualização de projetos relativos à construção do Edifício II da
Seção Judiciária em Salvador, no Estado da Bahia; e a finalização dos serviços de prevenção e
combate a incêndio e de montagem das escadas de emergência do Edifício-Sede III da Justiça
Federal em Brasília, no Distrito Federal; e

- Justiça do Trabalho, no que tange ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região Paraíba, a concessão de auxílio-moradia a três servidores nomeados no órgão.

3.
Ressalta-se que o pleito em referência será viabilizado mediante Projeto de Lei, à conta
de anulação de dotações orçamentárias, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei no
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

4.
Cabe destacar, em atendimento ao § 4º do art. 45 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro
de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, LDO-2020, que, de acordo com o art. 1º do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, fica dispensado o atingimento dos resultados
fiscais previstos no art. 2º da LDO-2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em virtude do
reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de
2020.
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5.
Vale frisar que a presente alteração orçamentária está de acordo com o § 5º do art. 107
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído pela Emenda Constitucional
nº 95, de 15 de dezembro de 2016, tendo em vista que não amplia as dotações orçamentárias
sujeitas aos limites das despesas primárias estabelecidos para o corrente exercício.

6.
Cumpre ressaltar que os órgãos envolvidos atestaram a observância ao art. 19 da LDO 2020 para a inclusão de novas ações e subtítulos por meio desse crédito especial.

7.
Enfatiza-se que os ajustes do Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023, de que
trata a Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019, porventura necessários em decorrência das
alterações promovidas pelo crédito, deverão ser realizados de acordo com o art. 21, inciso I, da
mencionada Lei.

8.
Em atendimento ao disposto no § 18 do art. 45 da LDO-2020, segue, anexo a esta EM,
o demonstrativo de desvios de valores cancelados, no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau.

9.
Informa-se, por oportuno, que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas
pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as programações objeto de cancelamento não sofrerão
prejuízo na sua execução, já que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de
suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

10.
Diante do exposto, submeto à sua consideração o anexo Projeto de Lei, que visa efetivar
a abertura de crédito especial.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Roberto Nunes Guedes
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QUADRO ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA No 173, DE 5 / 5 /2020.

Discriminação
Justiça Federal
- Justiça Federal de Primeiro Grau
Justiça do Trabalho
- Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região - Paraíba
Total
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Aplicação

R$ 1,00
Origem dos
Recursos

433.615
433.615

433.615
433.615

60.000
60.000

60.000
60.000

493.615

493.615
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DEMONSTRATIVO DE DESVIOS DE VALORES CANCELADOS
(Art. 45, § 18, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019)

Programação

10.12000.12.101.0033.14YL.2261 - Reforma
do Complexo de Imóveis da Seção Judiciária
de Salvador - BA - No Município de
Salvador - BA
10.12000.12.101.0033.153C.5664 Construção de Galpão para Arquivo e
Depósito Judicial para a Justiça Federal em
Brasília - DF - Em Brasília - DF

LOA

Lei +
Créditos

A
500.000

B
500.000

1.060.000

1.060.000

R$1,00
Créditos em Valor Cancelado
% total de
Tramitação
neste Crédito
cancelamento sobre
a LOA 2020
C
0

D
200.000

E= (D+C+(A-B))/A
40,00%

0

233.615

22,04%

Posição em 24/4/2020.
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MENSAGEM Nº 260

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das
Justiças Federal e do Trabalho, crédito especial no valor de R$ 493.615,00, para os fins que
especifica”.

Brasília, 8 de maio de 2020.
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA, NOS
TERMOS DO ART. 112 DA RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2006-CN
Data início
15/06/2020
15/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

29/06/2020

30/06/2020

04/07/2020
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Data fim

Tipo de tramitação
Despachado
Publicação em avulso eletrônico do projeto de lei
de crédito
Apresentação de Emendas a Projeto de Lei de
crédito
Publicação em avulso eletrônico das emendas ao
projeto de lei de crédito
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CONGRESSO NACIONAL
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL
N° 11, DE 2020
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, do Trabalho, e do
Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no valor de R$ 36.737.273,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Mensagem nº 276 de 2020, na origem
Prazo para apresentação de emendas: 20/06/2020 - 29/06/2020

DOCUMENTOS:
- Projeto de Lei
- Anexo
- Exposição de Motivos
- Mensagem
DESPACHO: À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
PUBLICAÇÃO: DCN de 18/06/2020

Página da matéria

Página 1 de 15

Avulso do PLN 11/2020.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

303

PROJETO DE LEI
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
das Justiças Federal, do Trabalho, e do Distrito
Federal e dos Territórios, crédito suplementar
no valor de R$ 36.737.273,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de
2020), em favor das Justiças Federal, do Trabalho, e do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
suplementar no valor de R$ 36.737.273,00 (trinta e seis milhões setecentos e trinta e sete mil
duzentos e setenta e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º

Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º

decorrem:
I - R$ 34.489.785,00 (trinta e quatro milhões quatrocentos e oitenta e nove mil
setecentos e oitenta e cinco reais), de incorporação de superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2019, referente a Recursos Ordinários; e
II - R$ 2.247.488,00 (dois milhões duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e
oitenta e oito reais), de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

PL-CRÉD SUPL R$ 36.737.273,00 JUSTIÇA FEDERAL TRABALHO E DF (EM 188 ME)
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ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 15R9
0033 15R9 0116

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
PROJETOS
Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho - RO
Reforma do Edifício-Sede da Seção Judi ci á ri a em Porto Vel ho - RO - No
Muni cípi o de Porto Vel ho - RO

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
1.116.000
1.116.000
1.116.000

F

4

E
S
F

G
N
D

2

90

R
P

M
O
D

0

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 216H
0033 216H 0001

02 131
02 131

0033 219I
0033 219I 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

I
U

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
ATIVIDADES
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos
Ajuda de Custo para Mora dia ou Auxíli o-Mora di a a Agentes Públ i cos Na ci ona l

1.116.000
1.116.000
0
1.116.000

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
13.739.785
250.000
250.000

F

3

2

90

0

100

F

3

2

90

0

300

Publicidade Institucional e de Utilidade Pública
Publ i ci da de Ins ti tuci ona l e de Uti l i da de Públ i ca - Na ci ona l

TOTAL - FISCAL
TOTAL - -SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

305

250.000
13.489.785
13.489.785
13.489.785
13.739.785
0
13.739.785

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará
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ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 216H
0033 216H 0023

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
ATIVIDADES
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos
Ajuda de Custo para Mora dia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No
Es ta do do Cea rá

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
31.488
31.488
31.488

F

3

E
S
F

G
N
D

2

90

R
P

M
O
D

0

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15118 - Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122

0033 1B51

02 122

0033 1B51 3273

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

I
U

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
PROJETOS
Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª
Região em Vitória - ES
Cons trução do Edifício-Sede do Tri buna l Regi ona l do Tra ba l ho da 17ª
Regi ã o em Vi tóri a - ES - No Muni cípi o de Vi tóri a - ES

21.000.000
4

2

90

0

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)
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PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
21.000.000
21.000.000

F

FUNCIONAL

31.488
31.488
0
31.488

E
S

G
N

R
P

M
O

I
U

300

21.000.000
21.000.000
0
21.000.000

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
VALOR
T
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F
0033
02 122
02 122

0033 13ZW
0033 13ZW 0053

D

D

307

E

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
PROJETOS
Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT
Cons truçã o do Compl exo de Arma zena mento do TJDFT - No Di s tri to
Federa l

850.000
850.000
850.000
F

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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4

2

90

0

181

850.000
850.000
0
850.000
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ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 15PH
0033 15PH 0981

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
PROJETOS
Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Teresina - PI
Reforma do Edi fíci o-Sede da Jus ti ça Federa l em Teres i na - PI - No
Muni cípi o de Teres i na - PI

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
1.116.000
1.116.000
1.116.000

F

4

E
S
F

G
N
D

2

90

R
P

M
O
D

0

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 4256
0033 4256 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
ATIVIDADES
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Apreci a çã o de Ca us a s na Jus ti ça do Tra ba l ho - Na ci ona l

F
TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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I
U

3

2

90

0

1.116.000
1.116.000
0
1.116.000

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
250.000

100

250.000
250.000
250.000
250.000
0
250.000
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ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho
UNIDADE: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 122
02 122

0033 4256
0033 4256 0023

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
ATIVIDADES
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Apreci a çã o de Ca us a s na Jus ti ça do Tra ba l ho - No Es ta do do Cea rá
F

3

E
S
F

G
N
D

2

90

R
P

M
O
D

0

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
31.488

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0033

02 061
02 061

0033 4234
0033 4234 0053

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário
ATIVIDADES
Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal
Apreci ação e Julgamento de Ca us a s no Di s tri to Federa l - No Di s tri to
Federa l

31.488
31.488
31.488
31.488
0
31.488

Crédito Suplementar
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
850.000
850.000
850.000

F
TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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U
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3

2

90

0

181

850.000
850.000
0
850.000
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EM nº 00188/2020 ME
Brasília, 11 de Maio de 2020

Senhor Presidente da República,
1.
Proponho a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº
13.978, de 17 de janeiro de 2020), no valor de R$ 36.737.273,00 (trinta e seis milhões, setecentos e
trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais), em favor das Justiças Federal, do Trabalho, e do
Distrito Federal e dos Territórios, conforme demonstrado em Quadro Anexo a esta Exposição de
Motivos.
2.

O crédito em pauta tem por objetivo viabilizar na:

- Justiça Federal, a reforma do sistema de detecção e combate a incêndios, a realização
de serviços de acessibilidade e sinalização visual, o reforço estrutural no telhado e a
reforma/substituição das esquadrias do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho, no
Estado de Rondônia;
- Justiça do Trabalho, o cumprimento ao Acórdão nº 362/2020 - TCU - Plenário, de 19
de fevereiro de 2020, do Tribunal de Contas da União, que determina ampliação do limite do Poder
Judiciário, possibilitando despesas com a realização de produções da "TV Justiça", em cooperação
com o Supremo Tribunal Federal, e a conclusão do projeto do Edifício-Sede do Tribunal Regional
do Trabalho da 17ª Região em Vitória, no Estado do Espírito Santo. Além disso, atenderá despesas
com ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos, no âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Estado do Ceará; e
- Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a alteração do projeto da obra do
Complexo de Armazenamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no
Distrito Federal, em virtude de orientações apresentadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal.
3.
Vale informar que o cumprimento ao Acórdão nº 362/2020 - TCU - Plenário, de 2020,
supracitado, é também objeto de crédito suplementar, por meio de Portaria do Ministério da
Economia, que se encontra em tramitação, e atenderá ao valor de R$ 202.412.230,00 (duzentos e
dois milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos e trinta reais) para o Poder Judiciário.
4.
Ressalta-se que o pleito em referência será viabilizado mediante Projeto de Lei, à conta
de incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019,
referente a Recursos Ordinários, e de anulação de dotações orçamentárias, em conformidade com o
art. 43, § 1o, incisos I e III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V, da Constituição.
5.
Página 9 de 15

Cabe destacar, em atendimento aos §§ 4º e 8º do art. 45 da Lei nº 13.898, de 11 de
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novembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, LDO-2020, que, de acordo com o
art. 1º do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, fica dispensado o atingimento dos
resultados fiscais previstos no art. 2º da LDO-2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em
virtude do reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de
dezembro de 2020.
6.
Em relação à vedação constante do § 5º do art. 107 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de
dezembro de 2016, cumpre explicar que:
a) parte do crédito, no valor de R$ 2.247.488,00 (dois milhões, duzentos e
quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), objeto de anulação de dotações
orçamentárias, não amplia as dotações orçamentárias sujeitas aos limites das despesas primárias
estabelecidos para o corrente exercício; e
b) no caso dos demais recursos, no valor de R$ 34.489.785,00 (trinta e
quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais), referentes à
incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, relativo
a Recursos Ordinários, deve-se observar a "Demonstração da compatibilidade do resultado desta
avaliação com o teto estabelecido pelo Novo Regime Fiscal - NRF", e o item 84, constantes da
página 33 do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1º bimestre, encaminhado
ao Congresso Nacional por meio da Mensagem Presidencial nº 115, de 18 de março de 2020, no
qual se informa que o impacto gerado pelo Acórdão nº 362/2020 - TCU - Plenário acarretou a
atualização e o consequente aumento dos limites individualizados do Poder Judiciário, e que o
Poder Executivo, caso necessário, tomará as providências para a adequação orçamentária de tais
despesas.
7.
Informa-se, por oportuno, que o crédito em questão decorre de solicitações formalizadas
pelos órgãos envolvidos, segundo os quais as programações objeto de cancelamento não sofrerão
prejuízo na sua execução, já que os remanejamentos foram decididos com base em projeções de
suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.
8.
Em atendimento ao disposto no § 6º do art. 45 da LDO-2020, é apresentado, em anexo,
o demonstrativo do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019,
referente à fonte 00 - Recursos Ordinários, utilizado no crédito em questão.
9.
Diante do exposto, submeto à sua consideração o anexo Projeto de Lei, que visa efetivar
a abertura de crédito suplementar.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Roberto Nunes Guedes
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QUADRO ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA N o 188, DE 11/ 5 /2020.

Discriminação
Justiça Federal
- Justiça Federal de Primeiro Grau
Justiça do Trabalho
- Tribunal Superior do Trabalho
- Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará
- Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - Espírito Santo

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 2019, referente a Recursos Ordinários
Total

Página 11 de 15

Suplementação

R$ 1,00
Origem dos
Recursos

1.116.000
1.116.000

1.116.000
1.116.000

34.771.273
13.739.785
31.488

281.488
250.000
31.488

21.000.000

0

850.000
850.000

850.000
850.000
0

0

34.489.785

36.737.273

36.737.273
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DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
(Art. 45, § 6º, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019)

Fonte: 00 - Recursos Ordinários
(A) Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 2019
(B) Créditos Especiais e Extraordinários Reabertos
(C) Créditos Extraordinários
Abertos
Em tramitação
Valor deste crédito
(D) Créditos Suplementares e Especiais
Abertos
Em tramitação
Valor deste crédito
(E) Outras modificações orçamentárias efetivadas
Abertos
Em tramitação
Valor deste crédito
(F) Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E)
(A) Portaria STN/ME nº 189, de 23 de março de 2020.
Posição de 22/4/2020
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R$ 1,00
36.364.770.360
11.401.952
6.773.370.763
6.773.370.763
0
0
362.023.644
0
327.533.859
34.489.785
70.174.937
0
70.174.937
0
29.147.799.064
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MENSAGEM Nº 276

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das
Justiças Federal, do Trabalho, e do Distrito Federal e dos Territórios, crédito suplementar no
valor de R$ 36.737.273,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Brasília, 19 de maio de 2020.
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA, NOS
TERMOS DO ART. 112 DA RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2006-CN
Data início
15/06/2020
15/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

29/06/2020

30/06/2020

04/07/2020

Página 15 de 15

Data fim

Tipo de tramitação
Despachado
Publicação em avulso eletrônico do projeto de lei
de crédito
Apresentação de Emendas a Projeto de Lei de
crédito
Publicação em avulso eletrônico das emendas ao
projeto de lei de crédito
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CONGRESSO NACIONAL
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL
N° 13, DE 2020
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Educação e da Saúde, crédito especial no valor de R$ 7.807.411,00, para os fins que
especifica.

Mensagem nº 325 de 2020, na origem
Prazo para apresentação de emendas: 20/06/2020 - 29/06/2020

DOCUMENTOS:
- Projeto de Lei
- Anexo
- Exposição de Motivos
- Mensagem
DESPACHO: À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
PUBLICAÇÃO: DCN de 18/06/2020
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PROJETO DE LEI
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde,
crédito especial no valor de R$ 7.807.411,00, para
os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 13.978, de 17 de
janeiro de 2020), em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, crédito especial no valor de R$
7.807.411,00 (sete milhões oitocentos e sete mil quatrocentos e onze reais), para atender à
programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de
anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

PL-CRÉD ESPEC MEC E MS R$ 7.807.411,00 (EM 214 ME)
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ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26443 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0901

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
OPERAÇÕES ESPECIAIS

28 846

0901 0625

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor

28 846

0901 0625 0001

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
7.253.720
7.253.720
7.253.720

S

1

1

90

8

100

5.728.464

S

3

1

90

8

100

1.525.256

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

0
7.253.720
7.253.720

ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde
UNIDADE: 36211 - Fundação Nacional de Saúde
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0901

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

R
P

M
O
D

I
U

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
OPERAÇÕES ESPECIAIS

28 846

0901 0625

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor

28 846

0901 0625 0001

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor - Nacional

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
553.691
553.691
553.691

S
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G
N
D

1

1

90

6

100

553.691
0
553.691
553.691
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ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0901

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
OPERAÇÕES ESPECIAIS

28 846

0901 0022

Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais

28 846

0901 0022 0001

Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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E
S
F

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
T
VALOR
E
7.807.411
7.807.411
7.807.411

F

1

1

90

0

100

F

3

1

90

0

100

6.282.155
1.525.256
7.807.411
0
7.807.411
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10080.100672/2020-87

EM nº 00214/2020 ME
Brasília, 2 de Junho de 2020

Senhor Presidente da República,
1.
Proponho a abertura de crédito especial ao Orçamento da Seguridade Social da União
(Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020), em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor
de R$ 7.807.411,00 (sete milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e onze reais), conforme
demonstrado em quadro anexo a esta Exposição de Motivos.

2.
O referido crédito tem por objetivo a inclusão de novas categorias de programação, de
modo a permitir o pagamento de requisições de pequeno valor expedidas em desfavor da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares e da Fundação Nacional de Saúde.

3.
Cabe ressaltar que o pleito em referência será viabilizado mediante Projeto de Lei, à conta
de anulação de dotações orçamentárias, em conformidade com o art. 43, § 1o, inciso III, da Lei no
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

4.
Esclarece-se, a propósito do que dispõe o art. 45, § 4º, da Lei nº 13.898, de 11 de
novembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, LDO-2020, que o art. 1º do Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, dispensou o atingimento dos resultados fiscais previstos na
LDO-2020, em virtude do reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública, com
efeitos até 31 de dezembro de 2020.

5.
Vale frisar que a presente alteração orçamentária está de acordo com o § 5o do art. 107
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído pela Emenda Constitucio na l
no 95, de 15 de dezembro de 2016, tendo em vista que não amplia as dotações orçamentárias sujeitas
aos limites das despesas primárias estabelecidos para o ano em curso.

6.
Salienta-se que o crédito em pauta não implica alteração do Plano Plurianual para o
período de 2020 a 2023, pois se refere ao atendimento de ações constantes de programa destinados
exclusivamente a operações especiais, que não integram o aludido Plano, conforme estabelece o § 1º
do art. 4º da Lei no 13.971, de 27 de dezembro de 2019.
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7.
Ressalte-se, por oportuno, que a programação objeto de cancelamento não sofrerá
prejuízos na sua execução, uma vez que os remanejamentos foram decididos com base em projeções
de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício.

8.
Diante do exposto, submeto à sua consideração o anexo Projeto de Lei, que visa efetivar
a abertura do referido crédito especial.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Roberto Nunes Guedes
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QUADRO ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA No 214, DE 2/ 6 /2020.

Discriminação
Ministério da Educação
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Encargos Financeiros da União
Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia
Total

Página 7 de 9

R$ 1,00
Origem dos
Recursos

Aplicação
7.253.720
7.253.720

0
0

553.691
553.691

0
0

0
0

7.807.411
7.807.411

7.807.411

7.807.411
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MENSAGEM Nº 325

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, crédito especial no valor de R$ 7.807.411,00,
para os fins que especifica”.

Brasília, 5 de junho de 2020.
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA, NOS
TERMOS DO ART. 112 DA RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2006-CN
Data início
15/06/2020
15/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

29/06/2020

30/06/2020

04/07/2020

Página 9 de 9

Data fim

Tipo de tramitação
Despachado
Publicação em avulso eletrônico do projeto de lei
de crédito
Apresentação de Emendas a Projeto de Lei de
crédito
Publicação em avulso eletrônico das emendas ao
projeto de lei de crédito
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CONGRESSO NACIONAL
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL
N° 14, DE 2020
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Economia, da Educação e da Infraestrutura, crédito especial no valor
de R$ 84.117.762,00, para os fins que especifica.

Mensagem nº 326 de 2020, na origem
Prazo para apresentação de emendas: 20/06/2020 - 29/06/2020

DOCUMENTOS:
- Projeto de Lei
- Anexo
- Exposição de Motivos
- Mensagem
DESPACHO: À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
PUBLICAÇÃO: DCN de 18/06/2020
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PROJETO DE LEI

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento, da Economia, da Educação e da
Infraestrutura, crédito especial no valor de
R$ 84.117.762,00, para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de
2020), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Economia, da Educação e
da Infraestrutura, crédito especial no valor de R$ 84.117.762,00 (oitenta e quatro milhões cento e
dezessete mil setecentos e sessenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de
anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

PL-CRÉD ESPEC R$ 84.117.762,00 MAPA E OUTROS (EM 216 ME)
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ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
1040

20 127
20 127

1040 211C
1040 211C 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

F
F

3
4

2
2

90
90

Governança Fundiária
ATIVIDADES
Reforma Agrária e Regularização Fundiária
Reforma Agrá ri a e Regul a ri za çã o Fundi á ri a - Na ci ona l
Área regul a ri za da (hecta re): 18.864

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
4.106.346

0
0

176
176

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia - Administração Direta
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2209

04 121

2209 21C5

04 121

2209 21C5 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

Brasil, Nosso Propósito
ATIVIDADES
Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do
Governo Federal
El a boração de Estudos e Avaliação de Projetos de Inves ti mentos do
Governo Federa l - Na ci ona l
Es tudo rea l i za do (uni da de): 1

13.500.000
F
F

3
3

E
S
F

G
N
D

2
2

90
90

R
P

M
O
D

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia
UNIDADE: 25297 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
PROGRAMÁTICA
0032
22 3
122
Página
de 17

0032 216H

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
ATIVIDADES
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia
a Agentes
Públicos
Avulso do PLN
14/2020.

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
13.500.000
13.500.000

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

FUNCIONAL

4.106.346
4.106.346
4.089.808
16.538
4.106.346
0
4.106.346

0
0

100
300

10.000.000
3.500.000
13.500.000
0
13.500.000

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
51.000
51.000
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0032 216H 0001

Ajuda de Custo para Mora dia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Na ci ona l
Agente públ i co benefi ci a do (uni da de): 1

Quinta-feira

51.000
F

3

2

90

0

250

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0910

28 846

0910 00OQ

28 846

0910 00OQ 0002

5012
12 363

5012 219U

12 363

5012 219U 0042

5013
12 364

5013 15R3

12 364

5013 15R3 0031

E
G
M
R
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
S
N
O
P
F
D
D
Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de
Programação Específica
Contri bui ções a Orga ni s mos Interna ci ona i s s em Exi gênci a de
Progra ma çã o Es pecífi ca - No Exteri or
F
3
2
80
Educação Profissional e Tecnológica
ATIVIDADES
Apoio ao Funcionamento das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Apoi o a o Funci ona mento da s Ins ti tui ções da Rede Federa l de
Educa ção Profissional, Científica e Tecnológica - No Es ta do de Sa nta
Ca ta ri na
Ins ti tui çã o a poi a da (uni da de): 2
F
3
7
90
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
PROJETOS
Apoio à Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições
Federais de Ensino Superior
Apoi o à Expansão, Reestruturação e Moderniza çã o da s Ins ti tui ções
Federa i s de Ens i no Superi or - No Es ta do de Mi na s Gera i s
Projeto a poi a do (uni da de): 31
F
4
7
90

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL
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PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
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E
S

G
N

R
P

M
O

51.000
51.000
0
51.000

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
105.000
105.000
105.000
0

100

105.000
10.385.631
10.385.631
10.385.631

8

188

10.385.631
8.889.122
8.889.122
8.889.122

8

188

8.889.122
19.379.753
0
19.379.753

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
I
F
VALOR
U
T

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

330

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

F
0032
12 122
12 122

0032 216H
0032 216H 0031

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
ATIVIDADES
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos
Ajuda de Custo para Mora dia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos No Es ta do de Mi na s Gera i s
Agente públ i co benefi ci a do (uni da de): 1

18 Junho 2020

D

D

E
32.400
32.400
32.400

F

3

2

90

8

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes - DNIT
ANEXO I
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
3006

26 782

3006 12JU

26 782

3006 12JU 0023

26 782
26 782

3006 1558
3006 1558 0023

26 782

3006 7L92

26 782

3006 7L92 0548

26 782

3006 7U27

26 782

3006 7U27 0023

26 782

3006 7W07

26 782

3006 7W07 0015

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
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PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Terrestre e Trânsito
PROJETOS
Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento Acesso ao Porto
de Pecém - Sobral - na BR-222/CE
Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento Acesso a o Porto de
Pecém - Sobra l - na BR-222/CE - No Es ta do do Cea rá
Trecho a dequa do (qui l ômetro): 1
Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116/CE
Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pa cajus - na BR-116/CE No Es ta do do Cea rá
Trecho a dequa do (qui l ômetro): 2
Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia em Xambioá - na BR153/TO
Cons truçã o de Ponte s obre o Ri o Ara gua i a em Xa mbi oá - na BR153/TO - No Muni cípi o de Xa mbi oá - TO
Obra executa da (percentua l de execuçã o fís i ca ): 5
Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém (CE-155) - na
BR-222/CE
Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém (CE-155) - na BR222/CE - No Es ta do do Cea rá
Trecho a dequa do (qui l ômetro): 1
Adequação de Trecho Rodoviário - Castanhal - Santa Maria do Pará Trevo de Salinópolis - Divisa PA/MA - na BR-316/PA
Adequação de Trecho Rodoviário - Ca stanhal - Sa nta Ma ri a do Pa rá Trevo de Salinópolis - Di vi s a PA/MA - na BR-316/PA - No Es ta do do
Pa rá
Trecho a dequa do (qui l ômetro): 1
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E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

32.400
32.400
0
32.400

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
47.048.263
25.000.000
25.000.000

F

4

2

90

0

100

25.000.000
6.000.000
6.000.000

F

4

2

90

0

100

6.000.000
1.792.263

F

4

2

90

0

250

1.792.263
1.792.263
10.256.000
10.256.000
F

4

2

90

0

100

10.256.000
4.000.000
4.000.000

F

4

9

90

0

144

4.000.000
47.048.263
0
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TOTAL - GERAL

47.048.263

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
1040

20 127
20 127

1040 211C
1040 211C 6000

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

F
F

3
4

2
2

90
90

Governança Fundiária
ATIVIDADES
Reforma Agrária e Regularização Fundiária
Reforma Agrári a e Regul a ri za çã o Fundi á ri a - Na Ama zôni a Lega l
Área regul a ri za da (hecta re): 18.864

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
4.106.346

0
0

176
176

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia - Administração Direta
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
2209

04 127
04 127

331

2209 20U4
2209 20U4 0001

04 127

2209 152W

04 127

2209 152W 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

F

3

2

90

Brasil, Nosso Propósito

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
3.500.000

ATIVIDADES
Governança do Patrimônio Imobiliário da União
Governa nça do Pa tri môni o Imobi l i á ri o da Uni ã o - Na ci ona l
0

133

PROJETOS
Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da
Administração Pública Federal
Adequa çã o e Moderni za çã o dos Imóvei s de Us o Es peci a l da
Admi ni s tra çã o Públ i ca Federa l - Na ci ona l

ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia
UNIDADE: 25297 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
ANEXO II
PROGRAMA
Página
6 de 17 DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
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2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000

F
TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

4.106.346
4.106.346
4.089.808
16.538
4.106.346
0
4.106.346

3

2

90

0

133

1.500.000
3.500.000
0
3.500.000

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
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PROGRAMÁTICA
0032

22 122
22 122

0032 2000
0032 2000 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

18 Junho 2020

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
ATIVIDADES
Administração da Unidade
Admi ni s tra çã o da Uni da de - Na ci ona l

51.000

F

3

2

90

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

F

3

2

80

0

250

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
0032

12 122
12 122

0032 20RH
0032 20RH 0001

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo
ATIVIDADES
Gerenciamento das Políticas de Educação
Gerenci a mento da s Pol íti ca s de Educa çã o - Na ci ona l

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
PROGRAMÁTICA
5013
12 364
12 364

5013 20RK
5013 20RK 0031

E
S
F
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
ATIVIDADES
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
Funci onamento de Ins ti tui ções Federa i s de Ens i no Superi or - No
Es ta do de Mi na s Gera i s
F
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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G
N
D

R
P

M
O
D

51.000
51.000
51.000
51.000
0
51.000

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
105.000

8

100

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

FUNCIONAL

VALOR

105.000
105.000
105.000
105.000
0
105.000

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
32.400
32.400
32.400

3

2

90

8

100

32.400
32.400
0
32.400
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ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade Federal de São João del Rei
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
5013

12 364

5013 8282

12 364

5013 8282 0031

E
S
F
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
ATIVIDADES
Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino
Superior
Reestruturação e Modernização das Instituições Federa i s de Ens i no
Superi or - No Es ta do de Mi na s Gera i s
Projeto vi a bi l i za do (uni da de): 31
F
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

G
N
D

R
P

M
O
D

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
8.889.122
8.889.122
8.889.122

4

7

90

R
P

M
O
D

8

188

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
5012

12 363

5012 21B4

12 363

5012 21B4 0042

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Educação Profissional e Tecnológica
ATIVIDADES
Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de
Ensino de Educação Profissional e Tecnológica
Fomento a o Desenvolvi mento e Modernização dos Sistemas de Ensino
de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Ca ta ri na
Es tuda nte ma tri cul a do (uni da de): 500

E
S
F

G
N
D

3006
26 8
782
Página
de 17

3006 219Z

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transporte Terrestre e Trânsito
ATIVIDADES
Conservação e Recuperação de Ativos
de Infraestrutura
da União
Avulso
do PLN 14/2020.

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
10.385.631

10.385.631
F

3

E
S
F

G
N
D

7

90

R
P

M
O
D

ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes - DNIT
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
PROGRAMÁTICA

8.889.122
8.889.122
0
8.889.122

10.385.631

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

FUNCIONAL

333

8

188

10.385.631
10.385.631
0
10.385.631

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
47.048.263
41.256.000
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3006 219Z 0023

Cons ervação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No
Es ta do do Cea rá

41.256.000
F

26 782

3006 5E15

26 782

3006 5E15 0017

26 782

3006 7X35

26 782

3006 7X35 0015

18 Junho 2020

4

2

90

0

100

PROJETOS
Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga - na
BR-242/TO
Cons trução de Trecho Rodoviário - Peixe - Pa ranã - Taguatinga - na BR242/TO - No Es ta do do Toca nti ns
Trecho cons truído (qui l ômetro): 6
Construção de trecho rodoviário - Santana do Araguaia - Redenção na BR158/PA
Cons trução de trecho rodoviário - Santana do Ara guai a - Redençã o na BR158/PA - No Es ta do do Pa rá
Trecho cons truído (qui l ômetro): 2

F

4

2

90

0

250

F

4

9

90

0

144

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

1.792.263
1.792.263

ÓRGÃO: 90000 - Reserva de Contingência
UNIDADE: 90000 - Reserva de Contingência
ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)
PROGRAMÁTICA
0999
99 999

0999 0E72

99 999

0999 0E72 7312

Reserva de Contingência
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Reserva para compensação de proposições legislativas que criem
despesa obrigatória ou renúncia de receita sujeitas à deliberação de
órgão colegiado permanente do Poder Legislativo, durante o exame
de compatibilidade e adequação orçamentária da legislação
Res erva para compensação de propos i ções l egi s l a ti va s que cri em
des pesa obrigatória ou renúncia de receita sujeitas à del i bera çã o de
órgã o colegiado permanente do Poder Legislati vo, dura nte o exa me
de compatibilidade e a dequação orçamentária da legislação - Reserva
pa ra a dequa çã o fi na ncei ra e orça mentá ri a da MP 905, de 2019 Na ci ona l
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4.000.000
47.048.263
0
47.048.263

Crédito Especial
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
F
I
T
VALOR
U
E
10.000.000
10.000.000

10.000.000

F
TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

1.792.263
4.000.000
4.000.000

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL

FUNCIONAL

41.256.000

9

9

90

0

100

10.000.000
10.000.000
0
10.000.000
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10080.100660/2020-52

EM nº 00216/2020 ME
Brasília, 2 de Junho de 2020

Senhor Presidente da República,
1.
Proponho a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978, de
17 de janeiro de 2020), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da
Economia, da Educação, e da Infraestrutura, no valor de R$ 84.117.762,00 (oitenta e quatro milhões,
cento e dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais), conforme demonstrado em quadro anexo a
esta Exposição de Motivos.
2.
O referido crédito tem por objetivo a inclusão de novas categorias de programação, de
modo a permitir no:
a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o atendimento de despesas com regularização,
identificação e efetivação da destinação das terras públicas federais para uso de interesse público, da
doação para Estados e Municípios, ou da regularização fundiária dos ocupantes que atendam os
critérios da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009; além da promoção da gestão da malha fundiár ia,
da segurança jurídica, no campo e nas cidades, e acesso às políticas públicas de desenvolvime nto
sustentável, sendo essas atividades de abrangência nacional e não somente na Amazônia Legal;
b) Ministério da Economia:
- na Administração Direta, a elaboração de estudos técnicos e os demais procedimentos
necessários à viabilidade e avaliação de projetos de investimentos do Governo Federal, relacionados
à infraestrutura e reestruturação de empresas estatais federais, entre outros, que tenham potencial de
viabilizar o planejamento de longo prazo, aumentar a participação do setor privado nos investimentos,
melhorar a qualidade e reduzir os custos de obras e serviços de infraestrutura no país, incluindo
despesas conexas, e auxiliar na tomada de decisão com relação à participação no capital de empresas
estatais; e
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o pagamento de ajuda de custo para
moradia ou auxílio- moradia a agentes públicos;
c) Ministério da Educação:
- na Administração Direta, o pagamento da anuidade do Comitê de Políticas Educaciona is
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, e a execução de
programas de trabalho decorrentes de emendas parlamentares de bancadas estaduais; e
- na Fundação Universidade Federal de Viçosa, o atendimento de despesas com auxílio moradia e ajuda de custo a servidor; e
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d) Ministério da Infraestrutura, no Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT, a adequação de trechos rodoviários na BR- 316/PA, no Estado do Pará, nas
BR-116/CE e BR-222/CE, no Estado do Ceará; a adequação de acesso rodoviário ao Porto de Pecém
(CE-155) - na BR-222/CE, também no Estado do Ceará; e a construção de ponte sobre o Rio
Araguaia, em Xambioá, na BR-153/TO, no Estado do Tocantins.
3.
Cabe ressaltar que o pleito em referência será viabilizado mediante Projeto de Lei, à conta
de anulação de dotações orçamentárias, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
4.
Esclarece-se, a propósito do que dispõe o art. 45, § 4º, da Lei nº 13.898, de 11 de
novembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, LDO-2020, que o art. 1º do Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, dispensou o atingimento dos resultados fiscais previstos na
LDO-2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em virtude do reconhecimento da ocorrência
do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020.
5.
Vale frisar que a presente alteração orçamentária está em consonância com o § 5º do art.
107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído pela Emenda
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, tendo em vista que não amplia as dotações
orçamentárias sujeitas aos limites das despesas primárias estabelecidos para o corrente exercício.
6.
Enfatiza-se que os ajustes do Plano Plurianual para o período de 2020 a 2023, de que trata
a Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019, porventura necessários em decorrência das alterações
promovidas, deverão ser realizados de acordo com o art. 21, inciso I, da mencionada Lei. Destaca-se,
todavia, que parte do crédito se refere ao atendimento da ação 00OQ - Contribuições a Organismos
Internacionais sem Exigência de Programação Específica, constante de programa destinado
exclusivamente a operações especiais, que não integra o aludido Plano, conforme estabelece o § 1º
do art. 4º da mencionada Lei.
7.
Cumpre salientar que a proposição em tela envolve, concomitantemente, no âmbito do
Ministério da Economia, modificação de fontes de recursos constantes da Lei nº 13.978, de 2020, Lei
Orçamentária Anual de 2020, LOA-2020, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos
mil reais), mediante a redução da fonte 33 - Recursos do Programa de Administração Patrimonia l
Imobiliário, e a utilização de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de
2019 da fonte 00 - Recursos Ordinários, tendo em vista a vinculação legal da fonte cancelada.
8.
Em atendimento ao disposto no § 15 do art. 45 da LDO-2020, segue, em anexo, o
demonstrativo do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2019, referente
à fonte 00, utilizado no crédito em questão, para a troca de fonte concomitante.
9.
Ressalte-se, por oportuno que, de acordo com os órgãos envolvidos, as programações
objeto de cancelamento não sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os remanejame ntos
foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente
exercício, inclusive com relação às emendas de bancada e de relator-geral, cuja alteração foi solicitada
pelos respectivos autores.
10.
No que diz respeito ao disposto no § 18 do art. 45 da LDO-2020, segue, em anexo, o
demonstrativo dos desvios de valores cancelados que ultrapassam vinte por cento da respectiva
dotação de cada ação.
11.
Cabe informar que as alterações em emendas foram autorizadas por intermédio dos
Ofícios CoordBanc/CE nº 02/2020, de 26 de março de 2020, da Bancada de Congressistas do Estado
do Ceará; nº 44/20/GDN, de 31 de março de 2020, do Gabinete do Deputado Domingos Neto; nº
74A/2020/GAB/CDF, de 1º de abril de 2020, do Fórum Parlamentar Catarinense; e nº 007/2020, de
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10 de abril de 2020, da Bancada do Estado de Minas Gerais.
12.
Diante do exposto, submeto à sua consideração o anexo Projeto de Lei, que visa efetivar
a abertura do referido crédito especial.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Roberto Nunes Guedes
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QUADRO ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº 216, DE 2 / 6 /2020.

Discriminação
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA

R$ 1,00
Origem dos
Recursos

Aplicação
4.106.346

4.106.346

4.106.346

4.106.346

Ministério da Economia
Ministério da Economia - Administração Direta
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

13.551.000
13.500.000
51.000

3.551.000
3.500.000
51.000

Ministério da Educação
Ministério da Educação - Administração Direta
Fundação Universidade Federal de Viçosa
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

19.412.153
19.379.753
32.400
0
0

19.412.153
105.000
32.400
8.889.122
10.385.631

Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT

47.048.263

47.048.263

47.048.263

47.048.263

0
0

10.000.000
10.000.000

84.117.762

84.117.762

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Total
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DEMONSTRATIVO DE DESVIOS DE VALORES CANCELADOS
(Art. 45, § 18, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019)
R$1.00

LOA

Lei + Créditos

A

B

Programação

10.22000.20.127.1040.211C.6000 - Reforma Agrária e Regularização Fundiária - Na Amazônia
Legal
10.25000.04.127.2209.152W.0001 -Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial
da
Administração Pública Federal - Nacional
10.26000.12.364.5013.8282.0031 - Reestruturação e Modernização das Instituições Federais
de
Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais
10.26000.12.363.5012.21B4.0042 -Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos
Sistemas de
Ensino de Educação Proﬁssional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina
10.39000.26.782.3006.219Z.0023 - Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da
União - No Estado do Ceará
10.39000.26.782.3006.5E15.0017
Posição em 15/05/2020.- Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã Taguatinga na BR-242/TO - No Estado do Tocantins
10.39000.26.782.3006.7X35.0015 - Construção de trecho rodoviário - Santana do Araguaia -

Cancelamento
s em
Tramitação

Valor Cancelado
neste Crédito
D

C

% total de
cancelamento
sobre a LOA
2020
E= (D+C+(AB))/A

4,871,123

4,871,123

42,932

4,106,346

85.18%

6,000,000

6,000,000

56,427

1,500,000

25.94%

14,422,215

14,422,215

0

8,889,122

61.63%

10,385,631

10,385,631

0

10,385,631

100.00%

101,100,000

100,346,528

4,020,132

41,256,000

45.53%

5,000,000

3,768,559

200,756

1,792,263

64.49%

19,124,476

19,124,476

0

4,000,000

20.92%

Redenção - na BR158/PA - No Estado do Pará
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DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
(Art.45, § 6º, da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019)

Fonte: 00 - Recursos Ordinários
(A) Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 2019
(B) Créditos Especiais e Extraordinários Reabertos
(C) Créditos Extraordinários
Abertos
Em tramitação
Valor deste crédito
(D) Créditos Suplementares e Especiais
Abertos
Em tramitação
Valor deste crédito
(E) Outras modificações orçamentárias efetivadas
Abertos
Em tramitação
Valor deste crédito
(F) Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E)
(A) Portaria STN/ME nº 189, de 23 de março de 2020.
Posição de 15/5/2020
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R$ 1,00
36.364.770.360
11.401.952
30.255.662.236
30.232.962.236
22.700.000
0
755.454.817
345.870.402
406.084.415
3.500.000
70.174.937
70.174.937
0
0
5.272.076.418
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MENSAGEM Nº 326

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Economia, da Educação e da
Infraestrutura, crédito especial no valor de R$ 84.117.762,00, para os fins que especifica ”.

Brasília, 5 de junho de 2020.
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA, NOS
TERMOS DO ART. 112 DA RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2006-CN
Data início
15/06/2020
15/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

29/06/2020

30/06/2020

04/07/2020
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Data fim

Tipo de tramitação
Despachado
Publicação em avulso eletrônico do projeto de lei
de crédito
Apresentação de Emendas a Projeto de Lei de
crédito
Publicação em avulso eletrônico das emendas ao
projeto de lei de crédito
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CONGRESSO NACIONAL
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL
N° 15, DE 2020
Altera os identificadores de resultado primário constantes da Lei nº 13.978, de 17 de
janeiro de 2020, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R$
869.038.273,00.

Mensagem nº 329 de 2020, na origem
DOU de 10/06/2020
Prazo para apresentação de emendas: 20/06/2020 - 29/06/2020

DOCUMENTOS:
- Projeto de Lei
- Anexo
- Exposição de Motivos
- Mensagem
DESPACHO: À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
PUBLICAÇÃO: DCN de 18/06/2020

Página da matéria
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PROJETO DE LEI
Altera os identificadores de resultado primário
constantes da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de
2020, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, no valor de R$ 869.038.273,00.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Ficam alterados, na forma dos Anexos I e II, os identificadores de resultado primário
constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020), no âmbito do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R$ 869.038.273,00 (oitocentos e sessenta e nove
milhões trinta e oito mil duzentos e setenta e três reais).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

PL-ALT IDENTIFICADORES DE RESULTADO PRIMÁRIO DA LEI 13.978-2020 MJSP R$ 869.038.273,00 (EM 220 ME)
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ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública
ANEXO I

Outras Alterações Orçamentárias

PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
5016

06 181

5016 21BQ

06 181

5016 21BQ 0001

Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento
ATIVIDADES

869.038.273

Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento
à Criminalidade
Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à
Criminalidade - Nacional

226.489.437
226.489.437
F

3

1

90

0

118

152.936.010

F

4

1

90

0

118

73.553.427

OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 181

5016 00R2

Aprimoramento da Segurança Pública Nacional

06 181

5016 00R2 0001

Aprimoramento da Segurança Pública Nacional - Nacional

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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642.548.836
642.548.836
F

3

1

31

0

118

192.764.651

F

4

1

31

0

118

449.784.185
869.038.273
0
869.038.273
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ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
UNIDADE: 30911 - Fundo Nacional de Segurança Pública
ANEXO II

Outras Alterações Orçamentárias

PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO)
FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA
5016

06 181

5016 21BQ

06 181

5016 21BQ 0001

Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento
ATIVIDADES

869.038.273

Implementação de Políticas de Segurança
Pública, Prevenção, e Enfrentamento à
Criminalidade
Implementação de Políticas de Segurança
Pública, Prevenção, e Enfrentamento à
Criminalidade - Nacional

226.489.437

226.489.437

F

3

9

90

0

118

F

3

9

91

0

118

152.929.482
6.528

F

4

9

90

0

118

73.553.427

OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 181

5016 00R2

Aprimoramentoda Segurança Pública Nacional

06 181

5016 00R2 0001

Aprimoramento da Segurança Pública Nacional
- Nacional

642.548.836
642.548.836
F

3

9

31

0

118

192.764.651

F

4

9

31

0

118

449.784.185

TOTAL - FISCAL
TOTAL - SEGURIDADE
TOTAL - GERAL
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0
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EM nº 00220/2020 ME
Brasília, 4 de Junho de 2020

Senhor Presidente da República,
1.
Proponho a alteração de identificadores de Resultado Primário - RP constantes no
Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020), em favor do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, no valor de R$ 869.038.273,00 (oitocentos e sessenta e nove milhões,
trinta e oito mil, duzentos e setenta e três reais), conforme demonstrado no Quadro anexo a esta
Exposição de Motivos.

2.
A alteração faz-se necessária dada a inclusão do Fundo Nacional de Segurança Pública FNSP na Seção I do Anexo III (Despesas Primárias Obrigatórias e Demais Ressalvadas do
Contingenciamento) da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2020 – LDO-2020, por meio do Decreto nº 10.323, de 17 de abril de 2020, em atendimento à
Medida Cautelar na Ação Cível Originária nº 3.329/DF, de 16 de dezembro de 2019, para que a
União se abstenha de contingenciar recursos do FNSP. Nesse sentido, o presente projeto de lei visa
ajustar a classificação desses recursos, que passará de “RP 9 - Primária discricionária, decorrente de
emendas de relator-geral do PLOA, excluídas as de ordem técnica, considerada no cálculo do RP”
para “RP 1 - Primária obrigatória”.
3.
Em relação ao acréscimo de dotações classificadas com “RP 1 – Primária Obrigatória”,
vale informar que o mencionado ajuste está compreendido no item “52 - Despesas Obrigatórias com
Controle de Fluxo do Poder Executivo (Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP), das páginas
22 e 23 do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, referente ao 1º Bimestre de
2020, encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 115, de 18 de março de 2020.

4.
Cabe ressaltar que o pleito em referência será viabilizado mediante Projeto de Lei, e a
alteração em comento decorre de solicitação formalizada por meio do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento – SIOP, e as dotações objeto de redução não sofrerão prejuízo na sua
execução, uma vez que é apenas ajuste de identificador de RP, não alterando o montante de recursos
das ações envolvidas no ato em pauta.

5.
Esclarece-se, a propósito, que a solicitação em questão, não afeta a obtenção da meta de
resultado primário fixada para o corrente exercício, uma vez que não altera o montante das despesas
primárias do Poder Executivo.
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6.
No que diz respeito ao art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, vale frisar que a
presente proposta não amplia as dotações orçamentárias sujeitas aos limites das despesas primárias
estabelecidos para o ano em curso, por tratar apenas de alteração de identificador de RP.

7.
Diante do exposto, submeto à sua consideração o anexo Projeto de Lei, que visa efetivar
a alteração de RP.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Roberto Nunes Guedes
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QUADRO ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA No 220, DE 4 / 6 /2020.
R$ 1,00
Discriminação
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Fundo Nacional de Segurança Pública
Identificador de Resultado Primário 1
Identificador de Resultado Primário 9
Total
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Acréscimo

Redução

869.038.273
869.038.273
869.038.273
0

869.038.273
869.038.273
0
869.038.273

869.038.273

869.038.273
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MENSAGEM Nº 329

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei que “Altera os identificadores de resultado primário
constantes da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, no âmbito do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, no valor de R$ 869.038.273,00”.

Brasília, 9 de junho de 2020.
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA, NOS
TERMOS DO ART. 112 DA RESOLUÇÃO Nº 1 DE 2006-CN
Data início
15/06/2020
15/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

29/06/2020

30/06/2020

04/07/2020
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Data fim

Tipo de tramitação
Despachado
Publicação em avulso eletrônico do projeto de lei
de crédito
Apresentação de Emendas a Projeto de Lei de
crédito
Publicação em avulso eletrônico das emendas ao
projeto de lei de crédito
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Revogação
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Em 12/06/2020 foi publicada a Lei nº 14.013, de 10 de junho de 2020, oriunda
da aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2020 (Medida Provisória nº
919, de 2020), tornando definitiva a revogação da Medida Provisória nº 916/2019
(DOU de 12/06/2020, Seção 1, p. 5).

A matéria aguarda edição de decreto legislativo nos termos do art. 62, §11, da
Constituição Federal, até 26 de agosto de 2020.
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Término de prazos

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

355

Em 12-06-2020 esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal sem edição
de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória no 899, de 2019,
cuja vigência encerrou-se em 14-04-2020, com a publicação da Lei no 13.988, de 2020, sancionada em
14-04-2020 (§ 12 do art. 62 da Constituição Federal). É extinta a Comissão Mista destinada a apreciar a
matéria (§ 3o do art. 11 da Resolução no 1,de 2002-CN). Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Em 13-06-2020 esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal sem edição
de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória no 902, de 2019,
cuja vigência encerrou-se em 14-04-2020, por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do Congresso
Nacional (§§ 7o e 11 do art. 62 da Constituição Federal). É extinta a Comissão Mista destinada a
apreciar a matéria (§ 3o do art. 11 da Resolução no 1,de 2002-CN). Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados.
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Vetos
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Publicação da Mensagem Presidencial no 331, de 2020, em 12 de junho de 2020, recebida em
12/6/2020, que comunica as razões do veto parcial aposto ao Projeto de Lei no 1.179, de 2020, que "Dispõe
sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no
período da pandemia do coronavírus (Covid-19)". (Veto no 20, de 2020). O prazo previsto no § 4o do art.
66 da Constituição Federal e no art. 104-A do Regimento Comum do Congresso Nacional encerrar-se-á em
11 de julho de 2020. A matéria está publicada em avulso eletrônico. São os seguintes, a Mensagem e o
autógrafo do projeto:
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CONGRESSO NACIONAL
VETO N° 20, DE 2020
Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei nº 1.179, de 2020, que "Dispõe sobre o Regime
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no
período da pandemia do coronavírus (Covid-19)".

Mensagem nº 331 de 2020, na origem
DOU de 12/06/2020
Recebido o veto no Senado Federal: 12/06/2020
Sobrestando a pauta a partir de: 12/07/2020

DOCUMENTOS:
- Mensagem
- Autógrafo da matéria vetada
PUBLICAÇÃO: DCN de 18/06/2020

Página da matéria
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DISPOSITIVOS VETADOS
• art. 4º
• art. 6º
• "caput" do art. 7º
• § 1º do art. 7º
• § 2º do art. 7º
• "caput" do art. 9º
• parágrafo único do art. 9º
• inciso I do "caput" do art. 11
• inciso II do "caput" do art. 11
• parágrafo único do art. 11
• "caput" do art. 17
• § 1º do art. 17
• § 2º do art. 17
• art. 18
• "caput" do art. 19
• parágrafo único do art. 19
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MENSAGEM Nº 331

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 o do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei nº 1.179, de 2020, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da
pandemia do coronavírus (Covid-19)”.
Ouvida, a Casa Civil da Presidência da República, manifestou-se pelo veto aos
seguintes dispositivos:

Art. 4º
“Art. 4º As pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos I a III do
art. 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e
assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta Lei,
observadas as determinações sanitárias das autoridades locais.”

Razões do veto
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“A propositura legislativa contraria o interesse público ao gerar insegurança jurídica,
uma vez que a matéria encontra- se em desacordo com a recente edição da Medida
Provisória 931 de 2.020, o que viola o art. 11, da Lei Complementar nº 95, de 1998. Ademais, o
veto não pode abranger apenas parte do dispositivo, no caso a exclusão da menção às
sociedades.”

Capítulo IV, arts. 6º e 7º
“DA RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO E REVISÃO DOS CONTRATOS
Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19)
nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não
terão efeitos jurídicos retroativos.
Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts.
317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a
desvalorização ou a substituição do padrão monetário.
§ 1º As regras sobre revisão contratual previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e na Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo.
§ 2º Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não se
aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas
estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários.”

Razões dos vetos
“A propositura legislativa, contraria o interesse público, uma vez que o
ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos apropriados para modulação
das obrigações contratuais em situação excepcionais, tais como os institutos da força
maior e do caso fortuito e teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva .”

Art. 11
“Art. 11. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes
conferidos ao síndico pelo art. 1.348 do Código Civil, compete-lhe:
I – restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo
coronavírus (Covid-19), respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos;
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II – restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos
abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos
condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do
coronavírus (Covid-19), vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e
pelo possuidor direto de cada unidade.
Parágrafo único. Não se aplicam as restrições e proibições contidas neste
artigo para casos de atendimento médico, obras de natureza estrutural ou realização
de benfeitorias necessárias.”

Razões do veto
“A propositura legislativa, ao conceder poderes excepcionais para os síndicos
suspenderem o uso de áreas comuns e particulares, retira a autonomia e a
necessidade das deliberações por assembleia, em conformidade com seus estatutos,
limitando a vontade coletiva dos condôminos.”

Ouvido, o Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou-se pelo veto ao
seguinte dispositivo:

Art. 9º
“Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas
ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº
8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações
ajuizadas a partir de 20 de março de 2020.”

Razões do veto
“A propositura legislativa, ao vedar a concessão de liminar nas ações de
despejo, contraria o interesse público por suspender um dos instrumentos de coerção
ao pagamento das obrigações pactuadas na avença de locação (o despejo), por um
prazo substancialmente longo, dando-se, portanto, proteção excessiva ao devedor em
detrimento do credor, além de promover o incentivo ao inadimplemento e em
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desconsideração da realidade de diversos locadores que dependem do recebimento de
alugueis como forma complementar ou, até mesmo, exclusiva de renda para o sustento
próprio.”
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, juntamente com o Ministério da
Economia e a Advocacia-Geral da União, acrescentou veto aos dispositivos a seguir
transcritos:

Capítulo XI, arts. 17 e 18
“DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA
Art. 17. A empresa que atue no transporte remunerado privado individual de
passageiros, nos termos da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, inclusive por
aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, reduzirá, a partir da
entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020, sua porcentagem de retenção
do valor das viagens em ao menos 15% (quinze por cento), garantindo o repasse dessa
quantia ao motorista.
§ 1º Fica vedado o aumento dos preços das viagens ao usuário do serviço em
razão do previsto no caput.
§ 2º As regras previstas no caput e no § 1º aplicam-se aos serviços de entrega
(delivery), inclusive por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, de
comidas, alimentos, remédios e congêneres.
Art. 18. As regras previstas no art. 17 desta Lei também se aplicam aos serviços
e outorgas de táxi, para a finalidade de o motorista ter reduzidas em ao menos 15%
(quinze por cento) todas e quaisquer taxas, cobranças, aluguéis ou congêneres
incidentes sobre o serviço.”

Razões dos vetos
“As proposituras legislativas, ao reduzirem os repasses dos motoristas às
empresas de serviços de aplicativos de transporte de individual e dos serviços e
outorgas de taxi, bem como às empresas de serviços de entrega (delivery), em ao
menos 15% (quinze por cento), violam o princípio constitucional da livre iniciativa,
fundamento da República, nos termos do art. 1º da Carta Constitucional, bem como o
da livre concorrência, insculpido no art. 170, caput, IV, da Constituição da República
(v. g. RE 422.941, rel. min. Carlos Velloso, j. 5-12-2005, 2ª T, DJ de 24-3-2006; AI
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754.769 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 4-10-2012; dentre
outros). Ademais, os dispositivos contrariam o interesse público, pois provocam efeitos
nocivos sobre o livre funcionamento dos mercados afetados pelo projeto bem mais
duradouros que a vigência da medida gerando, por consequência, impactos nocivos à
concorrência, prejudicando os usuários dos serviços de aplicativos, além de produzir
incentivos para a prática de condutas colusivas entre empresas, uma vez que
estabelece uma forma de restrição ou controle de preços praticados aos usuários .”
Já, o Ministério da Infraestrutura opinou pelo veto dispositivo a seguir
transcrito:

Art. 19
“Art. 19. Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) editar normas que
prevejam medidas excepcionais de flexibilização do cumprimento do disposto nos arts.
99 e 100 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, tendo em vista a necessidade de
aumentar a eficiência na logística de transporte de bens e insumos e na prestação de
serviços relacionados ao combate dos efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus
(Covid-19).
Parágrafo único. A norma editada pelo Contran terá vigência limitada ao
período de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020.”

Razões do veto
“A propositura legislativa, ao determinar que o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) edite normas que prevejam medidas excepcionais de flexibilização do
cumprimento do disposto nos arts. 99 e 100 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, viola o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes, nos termos
do art. 2º da Constituição da República, haja vista que o Poder Legislativo não pode
determinar que o Executivo exerça função que lhe incumbe (v. g. ADI 3394, Rel. Min.
Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007).”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos
acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.
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Brasília, 10 de junho de 2020.
:ĂŝƌŽůƐŽŶĂƌŽ
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Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das relações jurídicas de Direito
Privado (RJET) no período da pandemia do
coronavírus (Covid-19).

O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a
regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus
(Covid-19).
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data
da publicação do Decreto Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos derivados da
pandemia do coronavírus (Covid-19).
Art. 2º A suspensão da aplicação das normas referidas nesta Lei não implica sua
revogação ou alteração.
CAPÍTULO II
DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos,
conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.
§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de
impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento
jurídico nacional.
§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
CAPÍTULO III
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
Art. 4º As pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos I a III do
art. 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e
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assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta Lei, observadas
as determinações sanitárias das autoridades locais.
Art. 5º A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até
30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de
previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer
meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a
segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial.
CAPÍTULO IV
DA RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO E REVISÃO DOS CONTRATOS
Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19)
nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não terão
efeitos jurídicos retroativos.
Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos
arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a
desvalorização ou a substituição do padrão monetário.
§ 1º As regras sobre revisão contratual previstas na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e na Lei nº 8.245, de 18 de outubro
de 1991, não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo.
§ 2º Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam
às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas
exclusivamente entre empresas ou empresários.
CAPÍTULO V
DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
Art. 8º Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do art. 49 do
Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar (delivery) de produtos
perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos.
CAPÍTULO VI
DAS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS
Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações
de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de
18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações
ajuizadas a partir de 20 de março de 2020.
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CAPÍTULO VII
DA USUCAPIÃO
Art. 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou
mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, a partir da entrada em vigor desta Lei
até 30 de outubro de 2020.
CAPÍTULO VIII
DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS
Art. 11. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos poderes
conferidos ao síndico pelo art. 1.348 do Código Civil, compete-lhe:
I – restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo
coronavírus (Covid-19), respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos condôminos;
II – restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos
abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos
condôminos, como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do
coronavírus (Covid-19), vedada qualquer restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e
pelo possuidor direto de cada unidade.
Parágrafo único. Não se aplicam as restrições e proibições contidas neste artigo
para casos de atendimento médico, obras de natureza estrutural ou realização de benfeitorias
necessárias.
Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350
do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de
outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada
condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial.
Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na
forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020
ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020.
Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas
regular de seus atos de administração.
CAPÍTULO IX
DO REGIME CONCORRENCIAL
Art. 14. Ficam sem eficácia os incisos XV e XVII do § 3º do art. 36 e o inciso IV
do art. 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, em relação a todos os atos
praticados e com vigência de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020 ou enquanto
durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020.
§ 1º Na apreciação, pelo órgão competente, das demais infrações previstas no
art. 36 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, caso praticadas a partir de 20 de
março de 2020, e enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
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Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, deverão ser consideradas as circunstâncias
extraordinárias decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19).
§ 2º A suspensão da aplicação do inciso IV do art. 90 da Lei nº 12.529, de 30 de
novembro de 2011, referida no caput, não afasta a possibilidade de análise posterior do ato
de concentração ou de apuração de infração à ordem econômica, na forma do art. 36 da Lei
nº 12.529, de 2011, dos acordos que não forem necessários ao combate ou à mitigação das
consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19).
CAPÍTULO X
DO DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista
no art. 528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da
exigibilidade das respectivas obrigações.
Art. 16. O prazo do art. 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas
a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de
2020.
Parágrafo único. O prazo de 12 (doze) meses do art. 611 do Código de Processo
Civil, para que seja ultimado o processo de inventário e de partilha, caso iniciado antes de 1º
de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de
outubro de 2020.
CAPÍTULO XI
DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA
Art. 17. A empresa que atue no transporte remunerado privado individual de
passageiros, nos termos da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, inclusive por aplicativos
ou outras plataformas de comunicação em rede, reduzirá, a partir da entrada em vigor desta
Lei até 30 de outubro de 2020, sua porcentagem de retenção do valor das viagens em ao
menos 15% (quinze por cento), garantindo o repasse dessa quantia ao motorista.
§ 1º Fica vedado o aumento dos preços das viagens ao usuário do serviço em
razão do previsto no caput.
§ 2º As regras previstas no caput e no § 1º aplicam-se aos serviços de entrega
(delivery), inclusive por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, de
comidas, alimentos, remédios e congêneres.
Art. 18. As regras previstas no art. 17 desta Lei também se aplicam aos serviços
e outorgas de táxi, para a finalidade de o motorista ter reduzidas em ao menos 15% (quinze
por cento) todas e quaisquer taxas, cobranças, aluguéis ou congêneres incidentes sobre o
serviço.
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CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) editar normas que
prevejam medidas excepcionais de flexibilização do cumprimento do disposto nos arts. 99 e
100 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, tendo em vista a necessidade de aumentar a
eficiência na logística de transporte de bens e insumos e na prestação de serviços
relacionados ao combate dos efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Parágrafo único. A norma editada pelo Contran terá vigência limitada ao período
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
Art. 20. O caput do art. 65 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso I-A:
“Art. 65. ..................................................................................................
..........................................................................................................................
I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54;
............................................................................................................... ” (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Publicação da Mensagem Presidencial no 332, de 2020, em 12 de junho de 2020, recebida em
12/6/2020, que comunica as razões do veto parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão no 9, de 2020
(oriundo da Medida Provisória no 915/2019), que "Aprimora os procedimentos de gestão e alienação dos
imóveis da União; altera as Leis no s 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 9.636, de 15 de maio de 1998,
13.240, de 30 de dezembro de 2015, 13.259, de 16 de março de 2016, e 10.204, de 22 de fevereiro de 2001,
e o Decreto-Lei no 2.398, de 21 de dezembro de 1987; revoga dispositivos das Leis no s 9.702, de 17 de
novembro de 1998, 11.481, de 31 de maio de 2007, e 13.874, de 20 de setembro de 2019; e dá outras
providências". (Veto no 21, de 2020). O prazo previsto no § 4o do art. 66 da Constituição Federal e no art.
104-A do Regimento Comum do Congresso Nacional encerrar-se-á em 11 de julho de 2020. A matéria está
publicada em avulso eletrônico. São os seguintes, a Mensagem e o autógrafo do projeto:
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CONGRESSO NACIONAL
VETO N° 21, DE 2020
Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2020 (oriundo da MPV nº
915/2019), que "Aprimora os procedimentos de gestão e alienação dos imóveis da
União; altera as Leis nºs 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 9.636, de 15 de maio de
1998, 13.240, de 30 de dezembro de 2015, 13.259, de 16 de março de 2016, e 10.204, de
22 de fevereiro de 2001, e o Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987; revoga
dispositivos das Leis nºs 9.702, de 17 de novembro de 1998, 11.481, de 31 de maio de
2007, e 13.874, de 20 de setembro de 2019; e dá outras providências".

Mensagem nº 332 de 2020, na origem
DOU de 12/06/2020
Recebido o veto no Senado Federal: 12/06/2020
Sobrestando a pauta a partir de: 12/07/2020

DOCUMENTOS:
- Mensagem
- Autógrafo da matéria vetada
PUBLICAÇÃO: DCN de 18/06/2020

Página da matéria
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DISPOSITIVOS VETADOS
• "caput" do art. 8º da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação
dada pelo art. 1º do projeto
• § 14 do art. 6º do DecretoLei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com a
redação dada pelo art. 2º do projeto
• § 10 do art. 11B da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, com a redação dada
pelo art. 3º do projeto
• § 3º do art. 7º
• § 2º do art. 4º da Lei nº 10.204, de 22 de fevereiro de 2001, com a redação dada
pelo art. 8º do projeto
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MENSAGEM Nº 332

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 o do art. 66 da
Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2020 (MP no 915/19), que “Aprimora
os procedimentos de gestão e alienação dos imóveis da União; altera as Leis n os 6.015, de 31
de dezembro de 1973, 9.636, de 15 de maio de 1998, 13.240, de 30 de dezembro de 2015,
13.259, de 16 de março de 2016, e 10.204, de 22 de fevereiro de 2001, e o Decreto-Lei nº
2.398, de 21 de dezembro de 1987; revoga dispositivos das Leis n os 9.702, de 17 de novembro
de 1998, 11.481, de 31 de maio de 2007, e 13.874, de 20 de setembro de 2019; e dá outras
providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Economia e da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:

Art. 1º
“Art. 1º O caput do art. 8º da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a
vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 8º O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias
úteis, e os atos poderão ser praticados em dias não úteis, a critério do titular.
..................................................................................................................................... ’ (NR)”

Razões do veto
“A propositura legislativa, ao dispor, por intermédio de emenda parlamentar,
que os serviços concernentes aos Registros Públicos poderão ser praticados em dias
não úteis, a critério do titular, inova e insere matéria estranha ao objeto original da
Medida Provisória submetida à conversão, sem a necessária pertinência temática, em
violação ao princípio democrático e do devido processo legislativo, nos termos dos
arts. 1º, caput, parágrafo único; 2º, caput; 5º, caput, e LIV, da Constituição da
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2
República, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5127, Rel. p/ o ac.
Min. Edson Fachin, j. 15-10-2015, DJE de 11-05-2016).”

§ 3º do art. 7º
“§ 3º Quando se tratar de contrato de gestão para projetos de habitação de
interesse social inseridos em programas sociais, o Ministério do Desenvolvimento
Regional deverá especificar em edital as condições do contrato.”

Razões do veto
“A propositura legislativa gera insegurança jurídica e contraria o interesse
público. O art. 7º trata da possibilidade da Administração firmar contrato para
prestação de serviços de gerenciamento e manutenção de imóveis da União. Os
imóveis em questão são de uso material e direto da própria Administração, como se
depreende do § 1º. O §3º inserido inova com a previsão de contratos de gestão para
projetos de habitação em programas sociais, o que foge ao escopo da disposição,
mudando seu sentido original. Não há a possibilidade jurídica de compatibilização do
contrato de gestão com projetos de habitação de interesse social, de forma que o
dispositivo se encontra em descompasso com o que preceitua o art. 7º, § 1º, da
propositura, o que viola o art. 11, da Lei Complementar nº 95, de 1998.”
O Ministério da Economia, juntamente com a Casa Civil da Presidência da
República, acrescentou veto ao dispositivo a seguir transcrito:

Art. 2º
“Art. 2º O art. 6º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 14:
‘Art. 6º .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
§ 14. Caso seja de interesse da União manter no imóvel regularmente ocupado a
construção, a obra, as cercas ou as outras benfeitorias, e seja providenciada perante os
órgãos competentes, caso exigível, a regularização dessas benfeitorias, a multa
aplicada poderá ser anulada e não caberá nenhuma indenização ao ocupante do imóvel
ou ao responsável por ele.’ (NR)”

Razões do veto
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“A propositura legislativa, ao prever a possibilidade de anulação de multa e
eventual indenização decorrente de infração administrativa contra o patrimônio da
União no caso da existência de interesse em manter no imóvel regularmente ocupado a
construção, a obra, as cercas ou as outras benfeitorias, contraria o interesse público por
gerar insegurança jurídica em sua execução e alcance em descompasso com a
determinação do o art. 11, da Lei Complementar nº 95, de 1998, a qual determina que
disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. Ademais,
o dispositivo acaba por acarretar renúncia de receita, sem o cancelamento equivalente
de outra despesa obrigatória e sem que esteja acompanhada de estimativa do seu
impacto orçamentário e financeiro, o que viola o art. 113 do ADCT, o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como o art. 114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2020 (Lei nº 13.898, de 2019).”
O Ministério da Economia acrescentou, ainda, veto ao seguinte dispositivo:

§ 10 do art. 11-B da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, alterado pelo art.
3º do projeto de lei de conversão
“§ 10. Na hipótese de correção de inconsistências cadastrais dos imóveis,
referida no inciso II do § 8º deste artigo, o valor definido do domínio pleno não poderá
exceder o percentual de, no máximo, 5 (cinco) vezes a variação acumulada do IPCA do
exercício anterior, aplicada a limitação aos exercícios anteriores à vigência deste
parágrafo.”

Razões do veto
“A propositura legislativa, ao criar restrição para a correção de receitas
patrimoniais para exercícios anteriores, acaba por acarretar renúncia de recei ta, sem o
cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória e sem que esteja
acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, o que viola o
art. 113 do ADCT, o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o art. 114 da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 (Lei nº 13.898, de 2019).”
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos acrescentou veto
ao dispositivo a seguir transcrito:

Art. 8º
“Art. 8º O § 2º do art. 4º da Lei nº 10.204, de 22 de fevereiro de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Página 5 de 21

Avulso do VET 21/2020 ao MPV 915/2019

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

377

4
‘Art. 4º .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
§ 2º Os imóveis residenciais considerados não operacionais, regularmente
ocupados, serão alienados preferencialmente aos seus ocupantes, segundo normas a
serem estabelecidas pelo Dnocs.’ (NR)”

Razões do veto
“A propositura legislativa, inova e insere matéria estranha ao objeto original da
Medida Provisória submetida à conversão, sem a necessária pertinência temática, em
violação ao princípio democrático e do devido processo legislativo, nos termos dos
arts. 1º, caput, parágrafo único; 2º, caput; 5º, caput, e LIV, da Constituição da
República, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5127, Rel. p/ o ac.
Min. Edson Fachin, j. 15-10-2015, DJE de 11-05-2016). Ademais, o dispositivo, ao
dispor sobre organização de órgão público, usurpa a competência privativa de
iniciativa legislativa do Presidente da República, em ofensa ao art. 61, § 1º, II, ‘e’, da
Constituição da República, bem como institui obrigação ao Poder Executivo em
violação ao princípio da interdependência e harmonia entre os poderes, nos termos do
art. 2º da Constituição da República.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos
acima mencionados do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 10 de junho de 2020.
:ĂŝƌŽůƐŽŶĂƌŽ
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Aprimora os procedimentos de gestão e
alienação dos imóveis da União; altera as Leis
nºs 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 9.636, de
15 de maio de 1998, 13.240, de 30 de dezembro
de 2015, 13.259, de 16 de março de 2016, e
10.204, de 22 de fevereiro de 2001, e o
Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de
1987; revoga dispositivos das Leis nºs 9.702, de
17 de novembro de 1998, 11.481, de 31 de maio
de 2007, e 13.874, de 20 de setembro de 2019; e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 8º da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os
“Art.
dias úteis, e os atos poderão ser praticados em dias não úteis, a critério do
titular.
............................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º O art. 6º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 14:
“Art. 6º ....................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 14. Caso seja de interesse da União manter no imóvel regularmente
ocupado a construção, a obra, as cercas ou as outras benfeitorias, e seja
providenciada perante os órgãos competentes, caso exigível, a regularização
dessas benfeitorias, a multa aplicada poderá ser anulada e não caberá
nenhuma indenização ao ocupante do imóvel ou ao responsável
por ele.” (NR)
Art. 3º A Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º É o Poder Executivo autorizado, por intermédio da Secretaria
de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria
Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da
Economia, a executar ações de identificação, de demarcação, de
cadastramento, de registro e de fiscalização dos bens imóveis da União e a
regularizar as ocupações desses imóveis, inclusive de assentamentos
informais de baixa renda, e poderá, para tanto, firmar convênios com os

-

--·-·-··-
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios em cujos territórios se
localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,
celebrar contratos com a iniciativa privada.” (NR)
“Art. 4º Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e a iniciativa
privada, a critério da Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União, observadas as instruções que regulamentam a matéria,
poderão firmar, mediante convênios ou contratos com essa Secretaria,
compromisso para executar ações de demarcação, de cadastramento, de
avaliação, de venda e de fiscalização de áreas do patrimônio da União,
assim como para o planejamento, a execução e a aprovação dos
parcelamentos urbanos e rurais.
..........................................................................................................................
§ 2º Como retribuição pelas obrigações assumidas na elaboração dos
projetos de parcelamentos urbanos e rurais, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e a iniciativa privada farão jus a parte das receitas
provenientes da alienação dos imóveis da União, no respectivo projeto de
parcelamento, até a satisfação integral dos custos por eles assumidos,
observado que:
I – (revogado);
II – (revogado);
III – os contratos e convênios firmados em conformidade com o
disposto no caput deste artigo deverão ser registrados nas matrículas dos
imóveis;
IV – o interessado que optar pela aquisição da área por ele ocupada
poderá desmembrar parte de seu imóvel para fins de pagamento dos custos
da regularização, respeitado o limite mínimo de parcelamento definido no
plano diretor do Município em que se encontre;
V – a partir da assinatura dos contratos ou convênios, as taxas de
ocupação poderão ser revertidas para amortizar os custos da regularização
no momento da alienação, desde que o ocupante esteja adimplente e seja
comprovada a sua participação no financiamento dos custos para
regularização do parcelamento;
VI – o domínio útil ou pleno dos lotes resultantes de projetos
urbanísticos poderá ser vendido para o ressarcimento dos projetos de
parcelamento referidos no caput deste parágrafo;
VII – os custos para a elaboração das peças técnicas necessárias à
regularização de imóvel da União, para fins de alienação, poderão ser
abatidos do valor do pagamento do imóvel no momento da sua aquisição.
...............................................................................................................” (NR)
“Art. 11-B. O valor do domínio pleno do terreno da União será obtido
com base na planta de valores da Secretaria de Coordenação e Governança
do Patrimônio da União.
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I – (revogado);
II – (revogado).
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).
§ 4º Os Municípios e o Distrito Federal fornecerão à Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, até 30 de junho de
cada ano, o valor venal dos terrenos localizados sob sua jurisdição, para
subsidiar a atualização da base de dados da referida Secretaria.
..........................................................................................................................
§ 7º Ato do Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União disporá sobre as condições para o encaminhamento dos dados de
que trata o § 4º deste artigo.
§ 8º O lançamento de débitos relacionados ao foro, à taxa de ocupação
e a outras receitas extraordinárias:
I – utilizará como parâmetro o valor do domínio pleno do terreno
estabelecido de acordo com o disposto no caput deste artigo; e
II – observará o percentual de atualização de, no máximo, 5 (cinco)
vezes a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) do exercício anterior, aplicado sobre os valores cobrados no
ano anterior, ressalvada a correção de inconsistências cadastrais ou a
existência de avaliação válida do imóvel.
§ 9º A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União atualizará a planta de valores anualmente e estabelecerá os valores
mínimos para fins de cobrança dos débitos a que se refere o § 8º deste
artigo.
§ 10. Na hipótese de correção de inconsistências cadastrais dos
ref
no inciso II do § 8º deste artigo, o valor definido do
imóveis, referida
domínio pleno não poderá exceder o percentual de, no máximo, 5 (cinco)
vezes a variação acumulada do IPCA do exercício anterior, aplicada a
limitação aos exercícios anteriores à vigência deste parágrafo.” (NR)
“Art. 11-C. As avaliações para fins de alienação onerosa dos domínios
pleno, útil ou direto de imóveis da União, permitida a contratação da Caixa
Econômica Federal ou de empresas públicas, órgãos ou entidades da
administração pública direta ou indireta da União, do Distrito Federal, dos
Estados ou dos Municípios cuja atividade-fim seja o desenvolvimento
urbano ou imobiliário, com dispensa de licitação, ou de empresa privada,
por meio de licitação, serão realizadas:
I – pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União; ou
II – pelo órgão ou entidade pública gestora responsável pelo imóvel.
..........................................................................................................................
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§ 4º Nas hipóteses de venda de terrenos de até 250 m² (duzentos e
cinquenta metros quadrados) em área urbana, ou de imóveis rurais de até o
limite do módulo fiscal, definido pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), será admitida a avaliação por planta de valores.
§ 5º A avaliação de que trata o § 4º deste artigo será baseada em
métodos estatísticos lastreados em pesquisa mercadológica e em níveis de
precisão compatíveis com os riscos aceitos, nos termos estabelecidos em ato
do Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, desde
que esses métodos:
I – sejam previamente aprovados pela Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União;
II – sejam baseados em critérios, premissas e procedimentos objetivos,
documentados, passíveis de verificação pelos órgãos de controle e
disponíveis em sistema eletrônico de dados; e
III – propiciem a geração de relatório individualizado da precificação
do imóvel.
§ 6º As avaliações poderão ser realizadas sem que haja visita
presencial, por meio de modelos de precificação, automatizados ou não, nos
termos dos §§ 4º e 5º deste artigo.
§ 7º Os laudos de avaliação dos imóveis elaborados por empresas
especializadas serão homologados pela Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União ou pelo órgão ou entidade pública
gestora do imóvel, por meio de modelos preestabelecidos e sistema
automatizado.
§ 8º É dispensada a homologação de que trata o § 7º deste artigo dos
laudos de avaliação realizados por banco público federal ou por empresas
públicas.
§ 9º O órgão ou a entidade pública gestora poderá estabelecer que o
laudo de avaliação preveja os valores para a venda do imóvel de acordo
com prazo inferior à média de absorção do mercado.
§ 10. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União poderá utilizar o valor estimado nos laudos de avaliação para fins de
venda do imóvel em prazo menor do que a média de absorção do mercado.
§ 11. É vedada a avaliação por empresas especializadas cujos sócios
sejam servidores da Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União ou da Secretaria Especial de Desestatização,
Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, ou seus parentes,
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau, inclusive.
§ 12. Ato do Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União disporá sobre critérios técnicos para a elaboração e a
homologação dos laudos de avaliação.” (NR)
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“Art. 11-D. Ato do Secretário de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União estabelecerá critérios técnicos e impessoais para
habilitação de profissionais com vistas à execução de medidas necessárias
ao processo de alienação dos bens imóveis da União.
§ 1º A remuneração do profissional habilitado pela Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União será devida somente na
hipótese de êxito do processo de alienação correspondente.
§ 2º Os laudos de avaliação dos imóveis elaborados pelos avaliadores
serão homologados pela Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União ou pelo órgão ou entidade pública gestora do imóvel,
por meio de modelos preestabelecidos e sistema automatizado.
§ 3º O profissional ou empresa que atender aos critérios estabelecidos
no ato a que se refere o caput deste artigo será automaticamente
considerado habilitado, sem necessidade de declaração da Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União.”
“Art. 16-I. Os imóveis submetidos ao regime enfitêutico com valor de
remição do domínio direto do terreno até o limite estabelecido em ato do
Ministro de Estado da Economia terão, mediante procedimento
simplificado, a remição do foro autorizada, e o domínio pleno será
consolidado em nome dos atuais foreiros que estejam regularmente
cadastrados na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União e que estejam em dia com suas obrigações.
§ 1º O valor para remição do foro dos imóveis enquadrados no caput
deste artigo será definido de acordo com a planta de valores da Secretaria
de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, observado, no que
couber, o disposto no art. 11-C desta Lei.
§ 2º Os imóveis sujeitos à alienação nos termos deste artigo serão
remidos mediante venda direta ao atual foreiro, dispensada a edição de
portaria específica.
§ 3º Os imóveis com valor do domínio direto do terreno superior ao
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia poderão ser
alienados nos termos do art. 16-A desta Lei.
§ 4º A hipótese de que trata este artigo está condicionada à edição de
ato do Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União
que discipline os procedimentos e o cronograma dos imóveis abrangidos.”
“Art. 18. ..................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 6º ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
III – espaços físicos em corpos d’água de domínio da União para fins
de aquicultura, no âmbito da regularização aquícola desenvolvida por
órgãos ou entidades da administração pública.
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§ 6º-A. Os espaços físicos a que refere o inciso III do § 6º deste artigo
serão cedidos ao requerente que tiver projeto aprovado perante a Secretaria
de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e demais órgãos da administração pública.
..........................................................................................................................
§ 10. A cessão de que trata este artigo poderá estabelecer como
contrapartida a obrigação de construir, reformar ou prestar serviços de
engenharia em imóveis da União ou em bens móveis de interesse da União,
admitida a contrapartida em imóveis da União que não sejam objeto da
cessão.
§ 11. A cessão com contrapartida será celebrada sob condição
resolutiva até que a obrigação seja integralmente cumprida pelo cessionário.
§ 12. Na hipótese de descumprimento pelo cessionário da
contrapartida, nas condições e nos prazos estabelecidos, o instrumento
jurídico da cessão resolver-se-á sem direito à indenização pelas acessões e
benfeitorias nem a qualquer outra indenização ao cessionário, e a posse do
imóvel será imediatamente revertida para a União.” (NR)
“Art. 23-A. Qualquer interessado poderá apresentar proposta de
aquisição de imóveis da União que não estejam inscritos em regime
enfitêutico ou em ocupação, mediante requerimento específico à Secretaria
de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.
§ 1º O requerimento de que trata o caput deste artigo não gera para a
administração pública federal obrigação de alienar o imóvel nem direito
subjetivo à aquisição.
§ 2º A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União manifestar-se-á sobre o requerimento de que trata o caput deste
artigo e avaliará a conveniência e a oportunidade de alienar o imóvel.
§ 3º Na hipótese de manifestação favorável da Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, se o imóvel não
possuir avaliação dentro do prazo de validade, o interessado providenciará,
a expensas dele, avaliação elaborada por avaliador habilitado ou empresa
especializada, nos termos dos §§ 1º, 7º e 8º do art. 11-C desta Lei.
§ 4º Compete à Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União homologar os laudos de avaliação e iniciar o processo
de alienação do imóvel, observado o disposto no art. 24 desta Lei.
§ 5º A homologação de avaliação pela Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União não constituirá nenhum direito ao
interessado, e a Secretaria poderá desistir da alienação.
§ 6º As propostas apresentadas que não cumprirem os requisitos
mínimos ou que forem descartadas de plano pela Secretaria de Coordenação
e Governança do Patrimônio da União serão desconsideradas.
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§ 7º As propostas apresentadas nos termos deste artigo serão
disponibilizadas pela Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União em sua página na internet, exceto as propostas de que
trata o § 6º deste artigo.
§ 8º Ato do Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União disporá sobre o conteúdo e a forma do requerimento de que trata o
caput deste artigo.”
“Art. 24. ..................................................................................................
..........................................................................................................................
VII – o preço mínimo de venda será fixado com base no valor de
mercado do imóvel, estabelecido na forma dos arts. 11-C, 11-D e 23-A
desta Lei; e
..........................................................................................................................
§ 1º (Revogado).
..........................................................................................................................
§ 6º O interessado que tiver custeado a avaliação poderá adquirir o
imóvel, em condições de igualdade com o vencedor da licitação, na
hipótese de não serem exercidos os direitos previstos nos §§ 3º e 3º-A deste
artigo.
§ 7º O vencedor da licitação ressarcirá os gastos com a avaliação
diretamente àquele que a tiver custeado, na hipótese de o vencedor ser outra
pessoa, observados os limites de remuneração da avaliação estabelecidos
pelo Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.
§ 8º Os procedimentos licitatórios de que trata este artigo poderão ser
realizados integralmente por meio de recursos de tecnologia da informação,
com a utilização de sistemas próprios ou disponibilizados por terceiros,
mediante acordo ou contrato.
§ 9º Os procedimentos específicos a serem adotados na execução do
disposto no § 8º deste artigo serão estabelecidos em ato específico do
Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.” (NR)
“Art. 24-A. ..............................................................................................
Parágrafo único. (Revogado).
§ 1º Na hipótese de concorrência ou leilão público deserto ou
fracassado, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União poderá realizar segunda concorrência ou leilão público com desconto
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de avaliação vigente.
§ 2º Na hipótese de concorrência ou leilão público deserto ou
fracassado por 2 (duas) vezes consecutivas, os imóveis serão
disponibilizados automaticamente para venda direta, aplicado o desconto de
25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de avaliação.
§ 3º A compra de imóveis da União disponibilizados para venda direta
poderá ser intermediada por corretores de imóveis.

Página 13 de 21

Avulso do VET 21/2020 ao MPV 915/2019

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

385

8

§ 4º Na hipótese de que trata o § 3º deste artigo, caberá ao comprador
o pagamento dos valores de corretagem.
§ 5º Na hipótese de realização de leilão eletrônico, nos termos do § 8º
do art. 24 desta Lei, a Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União poderá realizar sessões públicas com prazos definidos
e aplicar descontos sucessivos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o valor de avaliação vigente.” (NR)
“Art. 24-B. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União poderá realizar a alienação de imóveis da União por lote, se essa
modalidade implicar, conforme demonstrado em parecer técnico:
I – maior valorização dos bens;
II – maior liquidez para os imóveis cuja alienação isolada seja difícil
ou não recomendada; ou
III – outras situações decorrentes das práticas normais do mercado ou
em que se observem condições mais vantajosas para a administração
pública, devidamente fundamentadas.
Parágrafo único. A alienação por lote a que se refere o caput deste
artigo somente poderá ser adotada após o encerramento da vigência do
estado de emergência em saúde pública a que se refere a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020.”
“Art. 24-C. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União poderá contratar empresas privadas, por meio de licitação, ou
bancos públicos federais, bem como empresas públicas, órgãos ou entidades
da administração pública direta ou indireta da União, do Distrito Federal,
dos Estados ou dos Municípios cuja atividade-fim seja o desenvolvimento
urbano ou imobiliário, com dispensa de licitação, e celebrar convênios ou
acordos de cooperação com os demais entes da Federação e seus órgãos
para:
I – elaboração de propostas de alienação para bens individuais ou lotes
de ativos imobiliários da União;
II – execução de ações de cadastramento, de regularização, de
avaliação e de alienação dos bens imóveis; e
III – execução das atividades de alienação dos ativos indicados,
incluídas a realização do procedimento licitatório e a representação da
União na assinatura dos instrumentos jurídicos indicados.
§ 1º Fica dispensada a homologação da avaliação realizada, nos
termos deste artigo, por bancos públicos federais ou empresas públicas,
órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União,
do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios que tenham como
atividade-fim o desenvolvimento urbano ou imobiliário, bem como nas
hipóteses de convênios ou acordos de cooperação firmados com órgãos ou
entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal.

Página 14 de 21

Avulso do VET 21/2020 ao MPV 915/2019

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

386

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

9

§ 2º A remuneração fixa, a remuneração variável ou a combinação das
duas modalidades, em percentual da operação concluída, poderá ser
admitida, além do ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros
necessários à execução dos processos de alienação previstos neste artigo,
conforme estabelecido em ato do Secretário de Coordenação e Governança
do Patrimônio da União e no ato de contratação.
§ 3º Outras condições para a execução das ações previstas neste artigo
serão estabelecidas em ato do Secretário de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União.”
“Art. 24-D. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União poderá contratar o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), com dispensa de licitação, para a realização
de estudos e a execução de plano de desestatização de ativos imobiliários da
União.
§ 1º A desestatização referida no caput deste artigo poderá ocorrer por
meio de:
I – remição de foro, alienação mediante venda ou permuta, cessão ou
concessão de direito real de uso;
II – constituição de fundos de investimento imobiliário e contratação
de seus gestores e administradores, conforme legislação vigente; ou
III – qualquer outro meio admitido em lei.
§ 2º Os atos de que trata o inciso I do § 1º deste artigo dependem de
ratificação pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União.
§ 3º A execução do plano de desestatização poderá incluir as ações
previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 24-C desta Lei.
§ 4º A remuneração fixa, a remuneração variável ou a combinação das
duas modalidades, no percentual de até 3% (três por cento) sobre a receita
pública decorrente de cada plano de desestatização, poderá ser admitida,
além do ressarcimento dos gastos efetuados com terceiros necessários à
execução dos planos de desestatização previstos neste artigo, conforme
estabelecido em regulamento e no instrumento de contratação.”
“Art. 32-A. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União será responsável pelo acompanhamento e monitoramento dos
dados patrimoniais recebidos dos órgãos e das entidades da administração
pública federal e pelo apoio à realização das operações de alienação de bens
imóveis.
§ 1º É obrigação dos órgãos e das entidades da administração pública
manter inventário atualizado dos bens imóveis sob sua gestão, públicos ou
privados, e disponibilizá-lo à Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União.
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§ 2º A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União será responsável pela compilação dos dados patrimoniais recebidos
dos órgãos, das autarquias e das fundações públicas e pelo apoio à
realização das operações de alienação de bens regidas por esta Lei.
§ 3º As demais condições para a execução das ações previstas neste
artigo serão estabelecidas em ato do Secretário de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União.”
Art. 4º A Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º ....................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 5º Os templos religiosos poderão, nos termos do caput deste artigo,
ser alienados aos seus ocupantes com desconto de 25% (vinte e cinco por
cento), nos termos do art. 11 desta Lei.” (NR)
“Art. 20. ..................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 4º Os fundos referidos no caput deste artigo poderão ter por objeto a
realização de programas de regularização fundiária, rural ou urbana, de que
tratam as Leis nºs 9.636, de 15 de maio de 1998, e 13.465, de 11 de julho de
2017, com o encargo de que as áreas inseridas nas poligonais dos
programas sejam regularizadas e alienadas aos seus ocupantes, sempre que
possível, e, além das matérias referidas no § 2º deste artigo, devem estar
previstas em seus regulamentos as seguintes disposições:
I – previsão de ressarcimento aos fundos dos encargos de aprovação
de projetos de parcelamento e registro dos imóveis situados na poligonal;
II – obrigação de alienar, ou conceder gratuitamente, os imóveis
regularizados aos seus ocupantes;
III – permissão para amortizar os custos da regularização por meio de
imóveis disponíveis, não ocupados ou alienados, situados na poligonal do
projeto de regularização;
IV – previsão de que os imóveis regularizados e não ocupados
disponíveis dentro da poligonal deverão, preferencialmente, ser alienados,
podendo, no entanto, ser retidos no fundo até a integralização do custo do
programa de regularização;
V – previsão de que poderão ser livremente alienados os imóveis
desocupados e fora da poligonal da regularização fundiária.
§ 5º Em caso de imóveis em que recaia interesse público ou de
imóveis de uso especial, bem como no caso de necessidade de realização de
obras de infraestrutura, os fundos de regularização de que trata o § 6º deste
artigo poderão utilizar as receitas de alienação de outros imóveis situados
na poligonal para ressarcimento dos custos efetivamente incorridos.
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§ 6º Ficam os fundos com o objeto descrito no § 4º deste artigo
sujeitos ao regime de que trata a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993.
§ 7º As quotas dos fundos com o objeto descrito no § 4º deste artigo
constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976.
§ 8º A integralização de bens e direitos imobiliários da União nos
fundos de que trata este artigo poderá ser feita com base em laudo de
avaliação homologado pela Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União e aprovado pela assembleia de cotistas, exceto quando
se tratar da primeira oferta pública de distribuição de quotas
do fundo.” (NR)
“Art. 22. Os imóveis não operacionais que constituem o patrimônio
imobiliário do Fundo do Regime Geral de Previdência Social serão geridos
pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da
Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do
Ministério da Economia, observado o disposto na legislação relativa ao
patrimônio imobiliário da União.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º Para fins do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) publicará a listagem dos imóveis operacionais e não
operacionais que constituem o patrimônio imobiliário do Fundo do Regime
Geral de Previdência Social e transferirá a gestão dos imóveis não
operacionais para a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União.
§ 4º Sempre que possível, a Secretaria de Coordenação e Governança
do Patrimônio da União providenciará a conversão do patrimônio
imobiliário de que trata o caput deste artigo em recursos financeiros, por
meio dos mecanismos de alienação e de utilização onerosa.
§ 5º Os recursos financeiros resultantes da alienação ou da utilização
onerosa dos imóveis de que trata o § 4º deste artigo serão destinados ao
Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
§ 6º A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União, em conjunto com o INSS, nos termos de regulamento, identificará
os imóveis que não tenham aproveitamento econômico ou não apresentem
potencial imediato de alienação ou de utilização onerosa e que poderão ser
objeto de outras formas de destinação, inclusive no âmbito de programas
habitacionais e de regularização fundiária destinados à população de baixa
renda.
§ 7º Na hipótese de a Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União dar destinação não econômica aos imóveis de que trata
este artigo, nos termos do § 6º, a União recomporá o Fundo do Regime

Página 17 de 21

Avulso do VET 21/2020 ao MPV 915/2019

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

389

12

Geral de Previdência Social por meio de permuta de imóveis com valor
equivalente, conforme avaliação de valor de mercado realizada nos 12
(doze) meses anteriores, prorrogáveis por igual período.
§ 8º A destinação não econômica de imóveis para atendimento de
interesse dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios poderá ocorrer
somente após a permuta de que trata o § 7º deste artigo, cabendo ao ente
federativo interessado a recomposição patrimonial à União, exceto quando
a recomposição for dispensada por lei.
§ 9º Quando se tratar dos imóveis não operacionais sob a gestão da
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, a União
representará o Fundo do Regime Geral de Previdência Social nos direitos,
nos créditos, nos deveres e nas obrigações e exercerá as atribuições e
competências estabelecidas na Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998.
§ 10. Caberá ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social arcar
com as despesas decorrentes da conservação, da avaliação e da
administração dos imóveis que constituam o seu patrimônio imobiliário,
nos termos de regulamento.
§ 11. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos imóveis
funcionais ocupados ou não que constituam o patrimônio imobiliário do
Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
§ 12. As medidas necessárias para a operacionalização do disposto
neste artigo serão objeto de ato conjunto da Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS.” (NR)
“Art. 22-A. Os imóveis operacionais destinados à prestação de
serviços aos segurados e beneficiários do Regime Geral de Previdência
Social, ainda que parcialmente, permanecem afetados às suas finalidades.
§ 1º A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União reverterá imóveis não operacionais do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social para utilização pelos órgãos responsáveis pelos serviços
de que trata o caput deste artigo.
§ 2º Na hipótese de os imóveis de que trata o caput deste artigo
perderem seu caráter operacional, os imóveis serão preferencialmente
afetados ou cedidos ao serviço de assistência social da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos de regulamento.
§ 3º A utilização dos imóveis para os fins de que trata este artigo não
será onerosa.”
“Art. 22-B. Ficam revertidos aos respectivos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios os imóveis doados ao Fundo do Regime Geral de
Previdência Social cujas obras não tenham sido iniciadas até 1º de
dezembro de 2019.”
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Art. 5º A Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º ....................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 4º Os registros contábeis decorrentes da dação em pagamento de que
trata o caput deste artigo observarão as normas gerais de consolidação das
contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.” (NR)
“Art. 4º-A. Sem prejuízo dos requisitos e das condições estabelecidos
no art. 4º desta Lei, na hipótese de estado de calamidade pública
reconhecido em ato do Poder Executivo federal, o crédito inscrito em dívida
ativa da União poderá ser extinto mediante dação em pagamento de bens
imóveis que possuam valor histórico, cultural, artístico, turístico ou
paisagístico, desde que estejam localizados nas áreas descritas nas
informações de desastre natural ou tecnológico e as atividades empresariais
do devedor legítimo proprietário do bem imóvel decorram das áreas
afetadas pelo desastre.
§ 1º Para fins da avaliação de que trata o inciso I do caput do art. 4º
desta Lei, caberão ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) a autenticação prévia e a definição do valor histórico, cultural,
artístico, turístico ou paisagístico, observado, no que couber, o disposto no
art. 28 do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937.
§ 2º O contribuinte que se encontrar na situação de que trata o caput
deste artigo cujo crédito que se pretenda extinguir não esteja inscrito em
dívida ativa poderá solicitar sua inscrição imediata à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, desde que renuncie
expressamente ao direito sobre o qual se fundamente eventual discussão
judicial ou administrativa, observado, no que couber, o disposto no § 2º do
art. 4º desta Lei.
§ 3º Na hipótese de desastre tecnológico, consumada a dação em
pagamento para a extinção dos débitos tributários, a União sub-rogar-se-á
nos direitos inerentes à indenização devida pelo causador do dano e, na
hipótese de inadimplemento, promoverá a inscrição em dívida ativa dos
valores apurados em procedimento administrativo próprio, observado o
disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 4º Não serão aceitos imóveis de difícil alienação, inservíveis ou que
não atendam aos critérios de necessidade, de utilidade e de conveniência, a
serem aferidos pela administração pública federal, condicionada a aceitação
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pelo Iphan ao interesse
público e à observância das normas e dos procedimentos específicos para a
avaliação do bem.
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§ 5º Efetivada a dação em pagamento, os bens imóveis recebidos
serão administrados pelo Iphan, diretamente ou por meio de terceiros,
mediante procedimento licitatório.
§ 6º Ato do Ministro de Estado da Economia disporá sobre a
necessidade e a forma de comprovação da disponibilidade orçamentária e
financeira para a aceitação da dação em pagamento de que trata este artigo.
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de declaração
de estado de calamidade pública financeira.”
Art. 6º O detentor de terreno insular alcançado pela exclusão referida no inciso
IV do caput do art. 20 da Constituição Federal, finalizada a demarcação do terreno de
marinha, deverá requerer a atualização cadastral à Secretaria de Coordenação e Governança
do Patrimônio da União, com apresentação da documentação comprobatória exigida por
essa Secretaria, que promoverá a separação do terreno de marinha e acrescido do alodial.
Art. 7º A administração pública poderá celebrar contrato de gestão para
ocupação de imóveis públicos, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1º O contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos consiste na
prestação, em um único contrato, de serviços de gerenciamento e manutenção de imóvel,
incluído o fornecimento dos equipamentos, materiais e outros serviços necessários ao uso
do imóvel pela administração pública, por escopo ou continuados.
§ 2º O contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos poderá:
I – incluir a realização de obras para adequação do imóvel, inclusive a elaboração
dos projetos básico e executivo; e
II – ter prazo de duração de até 20 (vinte) anos, quando incluir investimentos
iniciais relacionados à realização de obras e o fornecimento de bens.
§ 3º Quando se tratar de contrato de gestão para projetos de habitação de
interesse social inseridos em programas sociais, o Ministério do Desenvolvimento Regional
deverá especificar em edital as condições do contrato.
§ 4º Na hipótese de que trata o § 2º deste artigo, as obras e os bens
disponibilizados serão de propriedade do contratante.
§ 5º Ato do Poder Executivo poderá regulamentar o disposto neste artigo.
Art. 8º O § 2º do art. 4º da Lei nº 10.204, de 22 de fevereiro de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ....................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 2º Os imóveis residenciais considerados não operacionais,
regularmente ocupados, serão alienados preferencialmente aos seus
Dnocs. (NR)
ocupantes, segundo normas a serem estabelecidas pelo Dnocs.”
Art. 9º Revogam-se:
I – os §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de
dezembro de 1987;
II – os seguintes dispositivos da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998:
a) incisos I e II do § 2º do art. 4º;

-
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b) incisos I e II do caput e §§ 1º, 2º e 3º do art. 11-B;
c) § 1º do art. 24; e
d) parágrafo único do art. 24-A;
III – os §§ 1º e 2º do caput do art. 22 da Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de
2015;
IV – os arts. 6º, 10 e 11 da Lei nº 9.702, de 17 de novembro de 1998;
V – os arts. 14, 20 e 21 da Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007; e
VI – o § 4º do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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CONGRESSO NACIONAL
ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 66, DE 2020
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL:
CONSIDERANDO as prerrogativas previstas no art. 48, inciso XI, do
Regimento Interno do Senado Federal, que o atribui ao Presidente o dever de
impugnar as proposições contrárias à Constituição, às leis ou ao Regimento;
CONSIDERANDO o disposto no art. 206, inciso VI, e no art. 207 do
texto originário da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante gestão
democrática do ensino público e autonomia administrativa às universidades;
FAZ SABER que foi encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República a Mensagem n° 40 (CN), de 12 de junho de 2020, que
devolve a Medida Provisória n° 979, de 2020, que " Dispõe sobre a designação de
dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia
da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”, e declara o
encerramento de sua tramitação no Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 12 de junho de 2020.

Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

395

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL Nº 67, DE 2020

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 955, de 20
de abril de 2020, publicada, em Edição Extra, no Diário Oficial da União no
mesmo dia, mês e ano, que “Revoga a Medida Provisória nº 905, de 11 de
novembro de 2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e
altera a legislação trabalhista”, tem sua vigência prorrogada pelo período de
sessenta dias.
Congresso Nacional, em 17 de junho de 2020.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças
climáticas no Brasil
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados
PRESIDENTE: Senador Zequinha Marinho (PSC-PA)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sergio Souza (MDB-PR)
RELATOR: Deputado Edilázio Júnior (PSD-MA)
Designação: 14/08/2019
Instalação: 28/08/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Gomes - MDB/TO
Confúcio Moura - MDB/RO
Luis Carlos Heinze - PP/RS

(14)

1. Marcio Bittar - MDB/AC (14)
2. Eduardo Braga - MDB/AM (14)
3. VAGO

(14)
(2)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Rodrigo Cunha - PSDB/AL

(17)

1. Tasso Jereissati - PSDB/CE

Rose de Freitas - PODEMOS/ES

(3,18,22)

2. Styvenson Valentim - PODEMOS/RN

(19,22)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Fabiano Contarato - REDE/ES (4)
Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP (5)
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA (15)

(15)

PSD
Sérgio Petecão - AC
Lucas Barreto - AP

1. Otto Alencar - BA (27)
2. Angelo Coronel - BA (27)

(6)
(27,34,35)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Jaques Wagner - PT/BA
Paulo Rocha - PT/PA (7)

1. Telmário Mota - PROS/RR
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(7)

(7)
(7)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Zequinha Marinho - PSC/PA

(8)

1. Chico Rodrigues - DEM/RR

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS, PL
Delegado Pablo - PSL/AM

(18,25)

Átila Lins - PP/AM
Edilázio Júnior - PSD/MA (16)
Sergio Souza - MDB/PR (9)
Zé Vitor - PL/MG (10,30)
Aroldo Martins - REPUBLICANOS/PR
Luiz Carlos - PSDB/AP (21)

1. Delegado Waldir - PSL/GO

(18)

(11)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

(18)

(18)

Claudio Cajado - PP/BA
Sidney Leite - PSD/AM (32)
VAGO
Raimundo Costa - PL/BA (10,30)
Carlos Gomes - REPUBLICANOS/RS
Alan Rick - DEM/AC (29)

(11)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODEMOS, PV, SOLIDARIEDADE, PROS
Leônidas Cristino - PDT/CE

(18,23,28)

Roberto de Lucena - PODEMOS/SP

1. Acácio Favacho - PROS/AP
(12)

(18)

2. Léo Moraes - PODEMOS/RO

(26)

PT
Leonardo Monteiro - MG

(13,33)

1. Nilto Tatto - SP

(13)

PSB
Camilo Capiberibe - AP

(18,20)

1. Lídice da Mata - BA

PSOL
Talíria Petrone - RJ
Notas:

(18,24)

(18,20)

(1)

1. Edmilson Rodrigues - PA

(18,31)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (PSOL-CD).
2. Designado, como membro titular, o Senador Luis Carlos Heinze (PP),em 14.8.2019, conforme Ofício nº 49/2019 da Liderança do PP.
3. Designado, como membro titular, o Senador Styvenson Valentim (PODE), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 54/2019 da Liderança do PODEMOS.
4. Designado, como membro titular, o Senador Fabiano Contarato (REDE), em 14.8.2019, conforme Memorando nº 94/2019 da Liderança do Bloco
Senado Independente.
5. Designado, como membro suplente, o Senador Randolfe Rodrigues (REDE), em 14.8.2019, conforme Memorando nº 94/2019 da Liderança do Bloco
Senado Independente.
6. Designado, como membro titular, o Senador Sérgio Petecão (PSD), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 17/2019 da Liderança do PSD.
7. Designados, como membros titulares, os Senadores Jaques Wagner (PT) e Paulo Rocha (PT); e, como suplentes, o Senador Telmário Mota (PROS) e a
Senadora Zenaide Maia (PROS), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 53/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
8. Designado, como membro titular, o Senador Zequinha Marinho (PSC); e como suplente, o Senador Chico Rodrigues (DEM), em 14.8.2019, conforme
Ofício nº 42/2019 da Liderança do Bloco Vanguarda.
9. Designado, como membro titular, o Deputado Sérgio Souza (MDB), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 184/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/PTB.
10. Designado, como membro titular, o Deputado Raimundo Costa (PL); e, como suplente, o Deputado Zé Vitor (PL), em 14.8.2019, conforme Ofício nº
212/2019 da Liderança do PL.
11. Designado, como membro titular, o Deputado Aroldo Martins (PRB); e, como suplente, o Deputado Carlos Gomes (PRB), em 14.8.2019, conforme
Ofício nº 125/2019 da Liderança do PRB.
12. Designado, como membro titular, o Deputado Roberto de Lucena (PODE), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 132/2019 da Liderança do PODEMOS.
13. Designado, como membro titular, o Deputado Leonardo Monteiro (PT); e, como suplente, o Deputado Nilto Tatto (PT), em 14.8.2019. conforme Ofício
nº 294/2019 da Liderança do PT.
14. Designados, como membros titulares, os Senadores Eduardo Gomes (MDB) e Confúcio Moura (MDB); e, como suplentes, os Senadores Márcio Bittar
(MDB) e Eduardo Braga (MDB), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 173/2019 da Liderança do MDB.
15. Designado, como membro titular, o Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA); e, como suplente, a Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA), em
14.8.2019, conforme Ofício nº 101/2019 da Liderança do Bloco Senado Independente.
16. Designado, como membro titular, o Deputado Edilázio Júnior (PSD), em 14.8.2019, conforme Ofício nº 314/2019 da Liderança do PSD.
17. Designado, como titular, o Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), em 14.8.2019, conforme Ofício n° 94/2019 da Liderança do PSDB.
18. Parlamentares designados com base no art. 9º, § 1º, do Regimento Comum do Congresso Nacional e art. 4º, § 2º, da Resolução nº 4/2008-CN:
Senador Tasso Jereissati (PSDB) e Deputados Luciano Bivar (PSL), Delegado Waldir (PSL), Atila Lins (PP), Claudio Cajado (PP), Damião Feliciano (PDT),
Wolney Queiroz (PDT), Gonzaga Patriota (PSB), Atila Lira (PSB), Ivan Valente (PSOL) e Luiza Erundina (PSOL).
19. Designada, como membro suplente, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em vaga existente, em 15.8.2019, conforme Ofício nº 84/2019 da Liderança
do PODEMOS. (DCN de 22/08/2019, p. 79)
20. Designado, como membro titular, o Deputado Camilo Capiberibe (PSB), em substituição ao Deputado Gonzaga Patriota (PSB); e, como suplente, é
designada a Deputada Lídice da Mata (PSB), em substituição ao Deputado Atila Lira (PSB), em 16.8.2019, conforme Ofício nº 203/2019 da Liderança do
PSB. (DCN de 22/08/2019, p. 80)
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21. Designado, como membro titular, o Deputado Luiz Carlos (PSDB), em 27.8.2019, conforme Ofício nº 465/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de
29/08/2019, p. 320)
22. Designada, como membro titular, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em substituição ao Senador Styvenson Valentim (PODE), que passa à condição
de suplente, em 27.8.2019, conforme Ofício nº 98/2019 da Liderança do PODEMOS. (DCN de 29/08/2019, p. 316)
23. Designado, como membro titular, o Deputado Leônidas Cristino (PDT), em substituição ao Deputado Damião Feliciano (PDT), em 27.8.2019,
conforme Ofício nº 309/2019 da Liderança do PDT. (DCN de 29/08/2019, p. 318)
24. Designada, como membro titular, a Deputada Talíria Petrone (PSOL), em substituição ao Deputado Ivan Valente (PSOL), em 28.8.2019, conforme
Ofício nº 165/2019 da Liderança do PSOL. (DCN de 29/08/2019, p. 317)
25. Designado, como membro titular, o Deputado Delegado Pablo (PSL), em substituição ao Deputado Luciano Bivar (PSL), em 28.8.2019, conforme
Ofício nº 310/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 29/08/2019, p. 319)
26. Designado, como membro suplente, o Deputado Léo Moraes (PODE), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 195/2019 da Liderança do
Podemos. (DCN de 05/09/2019, p. 97)
27. Designado, como membro titular, o Senador Lucas Barreto (PSD), em vaga existente; e, como suplentes, são designados os Senadores Otto Alencar
(PSD) e Angelo Coronel (PSD), em vagas existentes, em 3.9.2019, conforme Ofício nº 130/2019 da Liderança do PSD. (DCN de 05/09/2019, p. 96)
28. Designado, como membro suplente, o Deputado Acácio Favacho (PROS), em substituição ao Deputado Wolney Queiroz (PDT), em vaga cedida, em
3.9.2019, conforme Ofício nº 312/2019 da Liderança do PDT. (DCN de 05/09/2019, p. 98)
29. Designado, como membro suplente, o Deputado Alan Rick(DEM), em vaga existente, em 3.9.2019, conforme Ofício nº 762/2019 da Liderança do
DEM.
30. Designado, como membro titular, o Deputado Zé Vitor (PL), em substituição ao Deputado Raimundo Costa (PL), que passa à condição de suplente, em
11.9.2019, conforme Ofício nº 229/2019 da Liderança do PL. (DCN de 12/09/2019, p. 225)
31. Designado, como membro suplente, o Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL), em substituição à Deputada Luiza Erundina (PSOL), em 02.10.2019,
conforme Memo nº 192/2019 da Liderança do PSOL. (DCN de 03/10/2019, p. 229)
32. Designado, como membro suplente, o Deputado Sidney Leite (PSD), em vaga existente, em 8.10.2019, conforme Ofício nº 444/2019 da Liderança do
PSD. (DCN de 10/10/2019, p. 823)
33. Designado, como membro titular, o Deputado José Airton (PT), em substituição ao Deputado Leonardo Monteiro (PT), em 3.12.2019, conforme Ofício
nº 677/2019 da Liderança do PT. (DCN de 05/12/2019, p. 161)
34. Designado, como membro titular, o Senador Paulo Albuquerque (PSD), em substituição ao Senador Lucas Barreto (PSD), em 05.02.2020, conforme
Ofício nº 15/2020 da Liderança do PSD/SF. (DCN de 06/02/2020, p. 38)
35. Designado, como membro titular, o Senador Lucas Barreto (PSD), em substituição ao Senador Paulo Albuquerque (PSD), em 20.04.2020, conforme
Ofício nº 45/2020 da Liderança do PSD/SF.

Secretário: CAROLINA FREITAS MENDONÇA MARIANO
Telefone(s): (61) 3303-3229
E-mail: cocm@senado.gov.br
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Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A fiscalização e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de
outras a elas relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Senador Nelsinho Trad (PSD-MS)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Deputado José Guimarães (PT/CE)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
Deputado Claudio Cajado (PP/BA) ( 6)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) ( 1)

Deputado indicado pela Liderança da Minoria
Deputado Carlos Zarattini (PT/SP) ( 4)
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Edio Lopes (PL/RR) ( 2)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Jaques Wagner (PT/BA) ( 5)
Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES) ( 3)

Notas:
1. Designada a Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) para a vaga destinada ao Bloco Parlamentar da Maioria do Senado Federal, em 3.4.2019, conforme
Ofício n° 141/2019 da Liderança da Maioria do Senado Federal. (DCN de 04/04/2019, p. 276)
2. Deputado Edio Lopes (PP) é indicado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 16.4.2019, conforme
Ofício nº 6/2019 da CREDN-CD. (DCN de 18/04/2019, p. 117)
3. Senador Marcos do Val (Cidadania) é indicado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, em 22.4.2019, conforme
Ofício nº 18/2019 da CRE-SF. (DCN de 25/04/2019, p. 117)
4. Designado o Deputado Carlos Zarattini (PT) para a vaga destinada à Minoria da Câmara dos Deputados, em 9.5.2019, conforme Ofício n° 20/2019 da
Liderança da Minoria da Câmara dos Deputados. (DCN de 16/05/2019, p. 8)
5. Designado o Senador Jaques Wagner (PT) para a vaga destinada à Minoria do Senado Federal, em 11.6.2019, conforme Memorando nº 14/2019 da
Liderança da Minoria do Senado Federal. (DCN de 13/06/2019, p. 234)
6. Designado o Deputado Cláudio Cajado (PP) para a vaga destinada à Maioria da Câmara dos Deputados, em 13.8.2019, conforme Ofício n° 5/2019 da
Liderança da Maioria da Câmara dos Deputados. (DCN de 15/08/2019, p. 153)

Secretário: Marcos Machado Melo
Telefone(s): 3303-4256
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos
Relacionados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(Resolução nº 2, de 2014-CN)
Finalidade: A Comissão Mista é órgão de ligação entre o Congresso Nacional e a Assembleia Parlamentar
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP)
Número de membros: 3 Senadores e 5 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Designação: 05/06/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Dário Berger - MDB/SC

(5)

1. VAGO

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Izalci Lucas - PSDB/DF

(4)

1. VAGO

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Flávio Arns - REDE/PR

(6)

(1)

1. VAGO

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS, PL
Delegado Waldir - PSL/GO (3)
Rosangela Gomes - REPUBLICANOS/RJ

1. Delegado Marcelo Freitas - PSL/MG (3)
2. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - PP/RJ (3)

(3)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODEMOS, PV, SOLIDARIEDADE, PROS
Márcio Marinho - REPUBLICANOS/BA

1. Damião Feliciano - PDT/PB

(3)

(3)

PT
Reginaldo Lopes - MG

1. VAGO

(3,9)

PSB
VAGO
Notas:

(3,8)

(3)

(2)

1. Pastor Eurico - PATRIOTA/PE

(3,7)

*. PRESIDÊNCIA DO PARLAMENTO (para efeito de participação brasileira na AP-CPLP, de acordo com o parágrafo único do art. 5º da Resolução nº 2/2014CN): Presidente: Senador Davi Alcolumbre (Presidente da Mesa do Congresso Nacional); Vice-Presidente: Deputado Marcos Pereira (Primeiro VicePresidente da Mesa do Congresso Nacional).
**. Composição da Câmara dos Deputados informada pelo Ofício nº 405/2019/SGM/P. Observações: 1) Deputada Rosangela Gomes (PRB) indicada para
vaga de titular, cedida pelo PP; 2) Deputado Márcio Marinho (PRB) indicado para vaga de titular, cedida pelo PDT.
1. Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum (Bloco Senado Independente-SF).
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2. Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum (PSB-CD).
3. Designados, por meio do Ofício nº 405/2019/SGM/P, os seguintes Deputados: 1. Bloco PSL,PP,PR,PSD,MDB,PRB,PSDB,DEM,PTB,PSD,PMN: T
itulares: Delegado Waldir (PSL) e Rosangela Gomes (PRB); Suplentes: Delegado Marcelo Freitas (PSL) e Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP); 2. Bloco
PDT,SD,PODE,PROS,PCdoB,AVANTE,PV,DC: Titular: Deputado Márcio Marinho (PRB); Suplente: Deputado Damião Feliciano (PDT); 3. PT: Titular: (vago);
Suplente: (vago); 4. PSB: Titular: Deputado Rodrigo Coelho (PSB); Suplente: (vago). (DCN de 06/06/2019, p. 206)
4. Designado, como titular, o Senador Izalci Lucas (PSDB), conforme Ofício nº 77/2019, da Liderança do PSDB. (DCN de 06/06/2019, p. 204)
5. Designado, como titular, o Senador Dário Berger (MDB), conforme Ofício nº 160/2019 da Liderança do MDB. (DCN de 06/06/2019, p. 203)
6. Designado, como membro titular, o Senador Flávio Arns (REDE), conforme Memorando nº 91/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado
Independente. (DCN de 06/06/2019, p. 205)
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Pastor Eurico (Patriota), em vaga cedida, em 8.8.2019, conforme Ofício nº 201/2019 da Liderança do
PSB (DCN de 15/08/2019, p. 152)
8. Dispensada a participação do Deputado Rodrigo Coelho (PSB), em 23.9.2019 conforme Ofício nº 268/2019 da liderança do PSB (decisão do diretório
Nacional do PSB de 30.08.19). (DCN de 26/09/2019, p. 358)
9. Designado, como titular, o Deputado Reginaldo Lopes (PT), conforme Ofício nº 84/2020 da Liderança do PT.
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Diagnosticar as lacunas existentes nas ações e serviços da Seguridade Social e na prestação
de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência; e apresentar propostas para a
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Zenaide Maia (PROS-RN) (18)
VICE-PRESIDENTE: Deputada Elcione Barbalho (MDB-PA)
RELATOR: VAGO
Designação: 07/08/2019
Instalação: 14/08/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Simone Tebet - MDB/MS
VAGO
Daniella Ribeiro - PP/PB

(2)

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Mara Gabrilli - PSDB/SP (16)
Rose de Freitas - PODEMOS/ES

1. Juíza Selma - PODEMOS/ES
2. VAGO

(4)

(19)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Leila Barros - PSB/DF (5)
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

1. Fabiano Contarato - REDE/ES
2. VAGO

(5)

(5)

PSD
Nelsinho Trad - MS
VAGO

1. VAGO
2. VAGO

(6)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Zenaide Maia - PROS/RN
VAGO

1. Paulo Paim - PT/RS

(7)

(7)

2. Jean Paul Prates - PT/RN

(7)

(7)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Maria do Carmo Alves - DEM/SE

(8)

1. Chico Rodrigues - DEM/RR

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS, PL
VAGO

1. VAGO
(15)

Margarete Coelho - PP/PI
Flordelis - PSD/RJ (9)
Elcione Barbalho - MDB/PA (10)
Policial Katia Sastre - PL/SP (11)
Aline Gurgel - REPUBLICANOS/AP
VAGO

(12)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Angela Amin - PP/SC (15)
VAGO
VAGO
Flávia Arruda - PL/DF (11)
Maria Rosas - REPUBLICANOS/SP
VAGO

(12)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODEMOS, PV, SOLIDARIEDADE, PROS
Flávia Morais - PDT/GO

(17)

Léo Moraes - PODEMOS/RO

1. VAGO
(13)

2. VAGO

PT
Luizianne Lins - CE

(14)

1. VAGO

PSB
Vilson da Fetaemg - MG

(21)

1. VAGO

PSOL
Áurea Carolina - MG
Notas:

(20)

(21,22)

(1)

1. Talíria Petrone - RJ

(20)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (PSOL-CD).
2. Designada, como membro titular, a Senadora Simone Tebet (MDB), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 156/2019 da Liderança do MDB.
3. Designada, como membro titular, a Senadora Daniella Ribeiro (PP), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 48/2019 da Liderança do PP.
4. Designada, como membro titular, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 55/2019 da Liderança do PODEMOS.
5. Designadas, como membros titulares, as Senadora Leila Barros (PSB) e Eliziane Gama (CIDADANIA); e, como suplente, é designado o Senador Fabiano
Contarato (REDE), em 7.8.2019, conforme Memorando nº 92/2019 da Liderança do Bloco Senado Independente.
6. Designado, como membro titular, o Senador Nelsinho Trad (PSD), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 18/2019 da Liderança do PSD.
7. Designada, como membro titular, a Senadora Zenaide Maia (PROS; e, como suplentes, são designados os Senadores Paulo Paim (PT) e Jean Paul Prates
(PT), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 52/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. [Obs.: A indicação da Senadora Renilde
Bulhões (PROS) constou no ofício da liderança, porém a indicada não estava no exercício do mandato parlamentar na data da designação - 07/08/2019).
8. Designada, como membro titular, a Senadora Maria do Carmo (DEM); e, como suplente, é designado o Senador Chico Rodrigues (DEM), em 7.8.2019,
conforme Ofício nº 41/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Vanguarda.
9. Designada, como membro titular, a Deputada Flordelis (PSD), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 235/2019 da Liderança do PSD.
10. Designada, como membro titular, a Deputada Elcione Barbalho (MDB), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 185/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/PT.
11. Designada, como membro titular, a Deputada Policial Katia Sastre (PL); e, como suplente, a Deputada Flávia Arruda (PL), em 7.8.2019, conforme
Ofício nº 211/2019 da Liderança do PL.
12. Designada, como membro titular, a Deputada Aline Gurgel (PRB); e, como suplente, a Deputada Maria Rosas (PRB), em 7.8.2019, conforme Ofício nº
122/2019 da Liderança do PL.
13. Designado, como membro titular, o Deputado Léo Moraes (PODE), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 131/2019 da Liderança do PODEMOS.
14. Designada, como membro titular, a Deputada Luizianne Lins (PT), em 7.8.2019, conforme Ofício nº 295/2019 da Liderança do PT.
15. Designada, como membro titular, a Deputada Margarete Coelho (PP); e, como suplente, a Deputada Angela Amin (PP), em 7.8.2019, conforme Ofício
nº 121/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/PTB.
16. Designada, como membro titular, a Senadora Mara Gabrilli (PSDB), em 8.8.2019, conforme Ofício nº 93/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de
15/08/2019, p. 148)
17. Designada, como membro titular, a Deputada Flávia Morais (PDT), em 13.8.2019, conforme Ofício nº 296/2019 da Liderança do PDT. (DCN de
15/08/2019, p. 150)
18. Instalação e eleição da Presidência em 14/08/2019.
19. Designada, como membro suplente, a Senadora Juíza Selma (PSL), em vaga cedida pelo PSDB, em 14.8.2019, conforme Ofício nº 73/2019, da
Liderança do PSL. (DCN de 15/08/2019, p. 149)
20. Designada, como membro titular, a Deputada Áurea Carolina (PSOL); e, como suplente, a Deputada Talíria Petrone (PSOL), em 14.8.2019, conforme
Ofício nº 155/2019 da Liderança do PSOL. (DCN de 15/08/2019, p. 151)
21. Designados, como membro titular, o Deputado Vilson da Fetaemg (PSB); e, como suplente, a Deputada Rosana Valle (PSB), em vagas existentes, em
16.8.2019, conforme Ofício nº 204/2019 da Liderança do PSB. (DCN de 22/08/2019, p. 81)
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22. Dispensada a participação da Deputada Rosana Valle (PSB), em 23/9/2019, conforme Ofício nº 273/2019 da liderança do PSB (decisão do diretório
Nacional do PSB de 30/8/19). (DCN de 26/09/2019, p. 389)

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
Finalidade: A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul tem por finalidade ser o órgão de
ligação entre o Congresso Nacional e o Parlamento do Mercosul.
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senador Nelsinho Trad (PSD-MS)
1º VICE-PRESIDENTE: Senador Marcio Bittar (MDB-AC)
2º VICE-PRESIDENTE: Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE PELO BRASIL NO PARLASUL: Deputado Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Marcelo Castro - MDB/PI (1)
Marcio Bittar - MDB/AC (1)
Humberto Costa - PT/PE (2)

1. Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
2. VAGO
3. Luis Carlos Heinze - PP/RS (13)

(1)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Rodrigo Cunha - PSDB/AL (3)
Soraya Thronicke - PSL/MS (4)

1. VAGO
2. VAGO

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB
Marcos do Val - PODEMOS/ES (5)

(5)

1. Flávio Arns - REDE/PR
2. Leila Barros - PSB/DF

(6)
(14)

PSD
Nelsinho Trad - MS

(7,27)

1. Angelo Coronel - BA

(7,27)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Telmário Mota - PROS/RR

1. Jaques Wagner - PT/BA

(8)

(8)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jayme Campos - DEM/MT

(9)

(9)

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PL, PMN, PP, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, REPUBLICANOS
Heitor Freire - PSL/CE (17,30)
Delegado Waldir - PSL/GO (16,21)

1. Carlos Jordy - PSL/RJ
2. VAGO (15)

(10)

(16,22,24)
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SUPLENTES

Afonso Hamm - PP/RS
Átila Lira - PP/PI (25,31)
Dr. Jaziel - PL/CE
Edio Lopes - PL/RR (11)
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
Vermelho - PSD/PR
Moses Rodrigues - MDB/CE
Vinicius Farah - MDB/RJ
Celso Russomanno - REPUBLICANOS/SP

3. Fausto Pinato - PP/SP
4. Ricardo Barros - PP/PR
5. José Rocha - PL/BA (11)
6. Giovani Cherini - PL/RS
7. Cezinha de Madureira - PSD/SP
8. Hugo Leal - PSD/RJ
9. Celso Maldaner - MDB/SC
10. Rogério Peninha Mendonça - MDB/SC
11. Carlos Gomes - REPUBLICANOS/RS

Lucas Redecker - PSDB/RS
Alexandre Leite - DEM/SP
Paes Landim (29)

12. Beto Pereira - PSDB/MS
13. Pedro Lupion - DEM/PR
14. Santini - PTB/RS

VAGO

15. Bruna Furlan - PSDB/SP

(19,28)

AVANTE, CIDADANIA, DC, PATRIOTA, PCdoB, PDT, PODEMOS, PROS, PV, SOLIDARIEDADE
Paulo Ramos - PDT/RJ

1. Afonso Motta - PDT/RS

Aureo Ribeiro - SOLIDARIEDADE/RJ
Bacelar - PODEMOS/BA
Perpétua Almeida - PCdoB/AC
Pastor Eurico - PATRIOTA/PE

2.
3.
4.
5.

Tiago Dimas - SOLIDARIEDADE/TO
Roberto de Lucena - PODEMOS/SP
Jandira Feghali - PCdoB/RJ
Marreca Filho - PATRIOTA/MA

PSB, PSOL, PT, REDE
Arlindo Chinaglia - PT/SP
Odair Cunha - PT/MG
Heitor Schuch - PSB/RS (18)
Fernanda Melchionna - PSOL/RS
Zeca Dirceu - PT/PR

1.
2.
3.
4.
5.

NOVO
Marcel Van Hattem - RS
Rosangela Gomes - REPUBLICANOS/RJ
Notas:

(10)

Maria do Rosário - PT/RS
Paulão - PT/AL
VAGO (18)
Glauber Braga - PSOL/RJ
VAGO
(10)

1. Gilson Marques - SC

PTC

(10)

(12,20,26)

(10)

1. Eros Biondini - PROS/MG

(23)

*. Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 30 de 2019 (art. 6º da Resolução nº 1 de 2011-CN). Publicação no DOU de 22.5.2019 e no DCN
de 23.5.2019.
**. A indicação dos Deputados foi encaminhada por meio do Ofício nº 382/2019/SGM/P (DCN de 23.5.2019). Observações: 1) Deputado Eros Biondini
(PROS) e Deputada Bruna Furlan (PSDB) são indicados para vagas cedidas pelo PSC; 2) Deputado Zeca Dirceu (PT) é indicado para vaga de titular cedida
pelo Partido REDE; 3) Deputada Rosângela Gomes (PRB) é indicada para vaga de titular cedida pelo PTC.
1. Designados, como titulares, os Senadores Marcelo Castro (MDB) e Márcio Bittar (MDB); e, como suplente, o Senador Mecias de Jesus (PRB), em
10.4.2019, conforme Ofício nº 38/2019 da Liderança do MDB. (DCN de 11/04/2019, p. 50; DCN de 23/05/2019, p. 101)
2. Designado, como titular, o Senador Humberto Costa (PT), em vaga cedida, em 10.4.2019, conforme Ofício nº 9/2019 da Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Brasil, com anuência da Liderança do PP. (DCN de 11/04/2019, p. 51; DCN de 23/05/2019, p. 102)
3. Designado, como titular, o Senador Rodrigo Cunha (PSDB), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 61/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de 11/04/2019, p. 52;
DCN de 23/05/2019, p. 103)
4. Designada, como titular, a Senadora Soraya Thronicke (PSL), em vaga cedida, em 10.4.2019, conforme Ofício nº 15/2019 da Liderança do PSL. (DCN de
11/04/2019, p. 53; DCN de 23/05/2019, p. 104)
5. Designados, como titulares, os Senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e Marcos do Val (CIDADANIA), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 56/2019 da
Liderança do Bloco Senado Independente. (DCN de 11/04/2019, p. 54; DCN de 23/05/2019, p. 105)
6. Designado, como suplente, o Senador Flávio Arns (REDE), em 10.4.2019, conforme Ofício nº 71/2019 da Liderança do Bloco Senado Independente.
(DCN de 11/04/2019, p. 55; DCN de 23/05/2019, p. 106)
7. Designados, como titular, o Senador Angelo Coronel (PSD); e, como suplente, o Senador Nelsinho Trad (PSD), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
22/2019 da Liderança do PSD. (DCN de 11/04/2019, p. 56; DCN de 23/05/2019, p. 107)
8. Designados, como titular, o Senador Telmário Mota (PROS); e, como suplente, o Senador Jaques Wagner (PT), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
21/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. (DCN de 11/04/2019, p. 57; DCN de 23/05/2019, p. 108)
9. Designados, como titular, o Senador Rodrigo Pacheco (DEM); e, como suplente, o Senador Jayme Campos (DEM), em 10.4.2019, conforme Ofício nº
24/2019 da Liderança do Bloco Vanguarda. (DCN de 11/04/2019, p. 58; DCN de 23/05/2019, p. 109)
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10. Indicação dos Deputados encaminhada à Mesa do Congresso Nacional por meio do Ofício nº 382/2019/SGM/P. (DCN de 23/05/2019, p. 1303)
11. Designado, como membro titular, o Deputado Édio Lopes (PR), em substituição ao Deputado José Rocha (PR), que passa à condição de suplente, em
16.5.2019, conforme Ofício nº 179/2019 da Liderança do PR. (DCN de 23/05/2019, p. 99)
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Gilson Marques (NOVO/SC), em 22/05/2019,conforme Ofício nº 70/2019 da Liderança do NOVO.
(DCN de 23/05/2019, p. 100)
13. Designado, como membro titular, o Senador Luis Carlos Heinze (PP), em 4.6.2019, conforme Ofício nº 50/2019, da Liderança do PP. (DCN de
06/06/2019, p. 208)
14. Designada, como membro suplente, a Senadora Leila Barros (PSB), em 12.6.2019, conforme Memorando nº 96/2019 da Liderança do Bloco Senado
Independente. (DCN de 13/06/2019, p. 238)
15. Designado, como membro suplente, o Deputado Heitor Freire (PSL), em 13.6.2019, conforme Ofício nº 217/2019 da Liderança do PSL.
16. Designado, como membro titular, o Deputado Sanderson (PSL), em substituição ao Deputado Filipe Barros (PSL), que deixa de compor a
Representação. (DCN de 15/08/2019, p. 155)
17. Designado, como membro titular, o Deputado Coronel Armando (PSL), em substituição ao Deputado Delegado Waldir (PSL), em 12.9.2019, conforme
Ofício nº 329/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 12/09/2019, p. 226)
18. Designado, como titular, o Deputado Heitor Schuch (PSB/RS), em substituição ao Deputado Átila Lira(PSB/PI), conforme Ofício nº 240/2019 da
Liderança do PSB). (DCN de 26/09/2019, p. 395)
19. Designado, como membro titular, o Deputado Paulo Eduardo Martins (PSC), em substituição ao Deputado Eros Biondini (PROS), em 26.9.2019,
conforme Ofício nº 101/2019 da Liderança do PSC. (DCN de 26/09/2019, p. 394)
20. Designado, como membro suplente, o Deputado Tiago Mitraud (NOVO), em substituição ao Deputado Gilson Marques (NOVO), em 01.10.2019,
conforme Ofício nº 105/2019 da Liderança do NOVO. (DCN de 03/10/2019, p. 232)
21. Designado como titular o Deputado Delegado Waldir (PSL/GO), em substituição ao Deputado Sanderson (PSL/RS), em 7/10/2019, conforme Ofício nº
376/2019 da Liderança do PSL.
22. Designado como suplente o Deputado Sanderson (PSL/RS), em 7/10/2019, conforme Ofício nº 376/2019 da Liderança do PSL.
23. 10/10/2019: Designado como suplente o Deputado Eros Biondini (PROS/MG), conforme Ato do Presidente da Câmara dos Deputados de 10 de
outubro de 2019. (DCN de 17/10/2019, p. 14)
24. Designado, como membro suplente, o Deputado Carlos Jordy (PSL), em substituição ao Deputado Sanderson (PSL), em 31.10.2019, conforme Ofício
nº 459/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 07/11/2019, p. 67)
25. Solicitado o desligamento da Deputada Jaqueline Cassol (PP) da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em 20.11.2019, conforme
Ofício nº 394/2019 da Liderança do Bloco PP MDB PP. (DCN de 21/11/2019, p. 206)
26. Designado, como membro suplente, o deputado Gilson Marques (NOVO), em substituição ao Deputado Tiago Mitraud (NOVO), em 21.11.2019,
conforme Ofício nº 129/2019 da Liderança do Novo. (DCN de 28/11/2019, p. 353)
27. Designado, como membro titular, o Senador Nelsinho Trad (PSD), em substituição ao Senador Angelo Coronel (PSD), que passa à condição de
suplente, em 10.12.2019, conforme Ofício nº 171/2019 da Liderança do PSD. (DCN de 12/12/2019, p. 563)
28. Solicitado o desligamento do Deputado Paulo Eduardo Martins (PSC) da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em 18.12.2019,
conforme Ofício nº 137/2019 da Liderança do PSC.
29. Designado, como membro titular, o Deputado Paes Landim (PTB), em substituição ao Deputado Maurício Dziedricki(PTB), em 10.03.2020, conforme
Ofício nº 20/2020 da Liderança do PTB.
30. Designado, como membro titular, o Deputado Heitor Freire(PSL), em substituição ao Deputado Coronel Armando(PSL), em 12.03.2020, conforme
Ofício nº 55/2019 da Liderança do PSL.
31. Designado, como membro titular, o Deputado Atila Lira(PP), em 03.04.2020, conforme Ofício nº 60/2019 da Liderança do PP.

Secretário: Antônio Ferreira Costa Filho
Telefone(s): 3216-6871
E-mail: cpcms.decom@camara.leg.br
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Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal
Finalidade: Destinada a apresentar projetos de lei visando à consolidação da legislação federal,
à regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, bem como à modernização e ao
fortalecimento econômico e social do País.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 7/3/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Rodrigo Ribeiro Bedritichuk
Telefone(s): 3303-4256
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Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados
(criada pelo Ato Conjunto do Presidente do Senado Federal
e do Presidente da Câmara dos Deputados nº 1, de 2019)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as questões afetas aos movimentos
migratórios nas fronteiras do Brasil e aos direitos dos refugiados.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados
PRESIDENTE: Deputada Bruna Furlan (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
RELATOR: Senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP)
Designação: 27/11/2019
Instalação: 04/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Luiz Pastore (18)
Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Daniella Ribeiro - PP/PB (2)

(18)

1. Jarbas Vasconcelos - MDB/PE
2. Jader Barbalho - MDB/PA (18)
3. VAGO

(18)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Flávio Arns - REDE/PR (3)
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

1. VAGO
2. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Mara Gabrilli - PSDB/SP
VAGO (5,13)

(4)

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. VAGO

(4)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Paim - PT/RS (14)
Telmário Mota - PROS/RR

1. Paulo Rocha - PT/PA (14)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(14)

(14)

PSD
Nelsinho Trad - MS

1. Lucas Barreto - AP

(6)

(6,20,22)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
VAGO

1. VAGO

PODEMOS
VAGO

1. VAGO
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
VAGO

1. VAGO
(7)

Baleia Rossi - MDB/SP

2. Gutemberg Reis - MDB/RJ

(17)

PT
Carlos Zarattini - SP

(8)

1. Maria do Rosário - RS

(8)

PSL
Luiz Philippe de Orleans e Bragança - SP

(19)

1. VAGO

PSD
Stefano Aguiar - MG

(9)

1. VAGO

PL
Marcio Alvino - SP

(10)

1. VAGO

PSB
VAGO

1. VAGO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

(21)

1. VAGO

PSDB
Bruna Furlan - SP

(11)

Luis Miranda - DF

(15)

1. Eduardo Barbosa - MG

(11)

DEM
1. VAGO

PDT
Túlio Gadêlha - PE

(12)

1. Silvia Cristina - RO

PODEMOS
Orlando Silva - PCdoB/SP
Notas:

(16)

(12)

(1)

1. VAGO

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (PODEMOS-CD).
2. Designada, como membro titular, a Senadora Daniella Ribeiro (PP), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 75/2019 da Liderança do PP.
3. Designados, como membros titulares, o Senador Flávio Arns (Rede) e a Senadora Eliziane Gama (Cidadania), em 27.11.2019, conforme Ofício nº
134/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar do Bloco Senado Independente.
4. Designada, como membro titular, a Senadora Mara Gabrilli (PSDB); e, como suplente, o Senador Izalci Lucas (PSDB), em 27.11.2019, conforme Ofício
nº 115/2019 da Liderança do PSDB.
5. Designado, como membro titular, o Senador Antonio Anastasia (PSDB), em vaga cedida pelo PSL ao PSDB, em 27.11.2019, conforme Ofício nº
116/2019 da Liderança do PSDB (com anuência do PSL).
6. Designados, como membro titular, o Senador Nelsinho Trad (PSD); e, como suplente, o Senador Lucas Barreto (PSD), em 27.11.2019, conforme Ofício
nº 156/2019 da Liderança do PSD.
7. Designado, como membro titular, o Deputado Baleia Rossi (MDB), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 356/2019 da Liderança do Bloco PP MDB PTB.
8. Designados, como membro titular, o Deputado Carlos Zarattini (PT); e, como suplente, a Deputada Maria do Rosário (PT), em 27.11.2019, conforme
Ofício nº 596/2019 da Liderança do PT.
9. Designado, como membro titular, o Deputado Stefano Aguiar (PSD), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 473/2019 da Liderança do PSD.
10. Designado, como membro titular, o Deputado Marcio Alvino (PL), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 367/2019 da Liderança do PL.
11. Designada, como membro titular, a Deputada Bruna Furlan (PSDB); e, como suplente, é designado o Deputado Eduardo Barbosa (PSDB), em
27.11.2019, conforme Ofício nº 582/2019 da Liderança do PSDB.
12. Designado, como membro titular, o Deputado Túlio Gadelha (PDT); e, como suplente, é designada a Deputada Sílvia Cristina (PDT), em 27.11.2019,
conforme Ofício nº 346/2019 da Liderança do PDT.
13. 03/03/2020: Desligado da titularidade o Senador Antonio Anastasia. (Of. 24/2020 da Liderança do PSDB)
14. Designados, como membros titulares, os Senadores Paulo Paim (PT) e Telmário Mota (PROS); e, como suplentes, os Senadores Paulo Rocha (PT) e
Zenaide Maia (PROS), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 111/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

18 Junho 2020

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

411

15. Designado, como membro titular, o Deputado Luís Miranda (DEM), em 27.11.2019, conforme Ofício nº 822/2019 da Liderança do Democratas.
16. Designado, como membro titular, o Deputado Orlando Silva (PCdoB), em vaga cedida ao PCdoB, em 28.11.2019, conforme Ofício nº 279/2019 da
Liderança do Podemos (DCN de 05/12/2019, p. 155)
17. Designado como suplente o Deputado Gutemberg Reis, em 28.11.2019, conforme Ofício n° 226/2019 da Liderança do PP. (DCN de 05/12/2019, p. 153)
18. Designados, como membros titulares, os Senadores Luiz Pastore (MDB) e Mecias de Jesus (Republicanos); e, como suplente, os Senadores Jarbas
Vasconcelos (MDB) e Jader Barbalho (MDB), em 3.12.2019, conforme Ofício nº 246/2019 da Liderança do MDB. (DCN de 05/12/2019, p. 154)
19. Designado, como membro titular, o Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL), em 11.12.2019, conforme Ofício nº 499/2019 da Liderança
do PSL. (DCN de 12/12/2019, p. 562)
20. Designado, como membro suplente, o Senador Paulo Albuquerque (PSD), em substituição ao Senador Lucas Barreto (PSD), em 05.02.2020, conforme
Ofício nº 15/2020 da Liderança do PSD. (DCN de 06/02/2020, p. 38)
21. Designado, como membro titular, o Deputado Jhonatan de Jesus (REPUBLICANOS), em 11.03.2020, conforme Ofício nº 33/2020 da Liderança do
REPUBLICANOS.
22. Designado, como membro suplente, o Senador Lucas Barreto (PSD), em substituição ao Senador Paulo Albuquerque (PSD), em 20.04.2019, conforme
Ofício nº 45/2020 da Liderança do PSD.

Secretário: Marcos Machado Melo
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COMISSÕES MISTAS DE MEDIDAS PROVISÓRIAS
CMMPV 903/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 903, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 903, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Domingos Sávio (PSDB-MG)
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 11/11/2019
Instalação: 04/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Luiz do Carmo - MDB/GO
Marcelo Castro - MDB/PI
Esperidião Amin - PP/SC

(13)

1. Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
2. Marcio Bittar - MDB/AC (13)
3. Mailza Gomes - PP/AC (11)

(13)
(11)

(13)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. VAGO (1)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP (14)
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

(14)

PSD
Sérgio Petecão - AC
Irajá - TO

1. VAGO
2. VAGO

(4)

(4)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Telmário Mota - PROS/RR
Jean Paul Prates - PT/RN

1. Paulo Rocha - PT/PA (12)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(12)
(12)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Wellington Fagundes - PL/MT

(10)

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Elmano Férrer - PI

(6)

1. Alvaro Dias - PR

(6)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Paulo Bengtson - PTB/PA

(15)

1. Nivaldo Albuquerque - PTB/AL

Rogério Peninha Mendonça - MDB/SC

(19)

(16)

2. VAGO

PT
Carlos Zarattini - SP

(5)

1. Afonso Florence - BA

(5)

PSL
Bia Kicis - DF

(17,18)

1. Carlos Jordy - RJ

(17,18)

PSD
André de Paula - PE

1. Diego Andrade - MG

PL
Wellington Roberto - PB

1. Marcelo Ramos - AM

PSB
Tadeu Alencar - PE

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Domingos Sávio - MG

(7)

1. Beto Pereira - MS

DEM
Elmar Nascimento - BA

1. Efraim Filho - PB

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

(8)

1. Pr. Marco Feliciano - REPUBLICANOS/SP

PMN
Eduardo Braide - PODEMOS/MA
Notas:

(3)

(9)

(2)

1. VAGO

1. 07/02/2020: Desligado da suplência o Senador Izalci Lucas. (Of. 3/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 191)
2. Rodízio nos termos do art. 10-A do regimento comum.
3. 18/11/2019: Designado como titular o Deputado Eduardo Braide. (Of. 38/2019 - Liderança do PMN) (DCN de 21/11/2019, p. 180)
4. 19/11/2019: Designado como titular o Senador Sérgio Petecão, em substituição ao Senador Otto Alencar; desligado da suplência o Senador Angelo
Coronel. (Of. 160/2019 - Liderança do PSD) (DCN de 21/11/2019, p. 185)
5. 20/11/2019: Designado como titular o Deputado Carlos Zarattini, em substituição ao Deputado Paulo Pimenta; designado como suplente o Deputado
Afonso Florence, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 649/2019 - Liderança do PT) (DCN de 21/11/2019, p. 189)
6. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Elmano Férrer, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designado como suplente o Senador Alvaro
Dias, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 124/2019 - Liderança do PODEMOS) (DCN de 21/11/2019, p. 183)
7. 20/11/2019: Designado como titular o Deputado Domingos Sávio, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio. (Of. 603/2019 - Liderança do PSDB)
(DCN de 21/11/2019, p. 188)
8. 20/11/2019: Designado como titular o Deputado Léo Moraes, em substituição ao Deputado José Nelto. (Of. 267/2019 - Liderança do PODEMOS) (DCN
de 21/11/2019, p. 186)
9. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Pr. Marco Feliciano, em substituição ao Deputado Bacelar. (Of. 270/2019 - Liderança do PODEMOS)
(DCN de 21/11/2019, p. 187)
10. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Wellington Fagundes, em substituição ao Senador Rodrigo Pacheco. (Of. 75/2019 - Liderança do Bloco
Vanguarda) (DCN de 21/11/2019, p. 181)
11. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Esperidião Amin, em substituição à Senadora Daniella Ribeiro; designada como suplente a Senadora
Mailza Gomes, em substituição ao Senador Ciro Nogueira. (Of. 78/2019 - Liderança do PP) (DCN de 21/11/2019, p. 182)
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12. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Telmário Mota, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador
Jean Paul Prates; designado como suplente o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Rogério Carvalho. (Of. 108/2019 - Liderança do Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de 21/11/2019, p. 183)
13. 21/11/2019: Designados como titulares os Senadores Luiz do Carmo e Marcelo Castro, em substituição aos Senadores Eduardo Braga e Marcio Bittar;
Como suplentes, foram indicados os Senadores Mecias de Jesus e Marcio Bittar.(Of. 229/2019 - Liderança MDB) (DCN de 28/11/2019, p. 328)
14. 26/11/2019: Designado como titular o Senador Veneziano Vital do Rêgo, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues; designado como suplente
o Senador Randolfe Rodrigues, em substituição à senadora Leila Barros. (Of. 138/2019 - Liderança do Bloco Senado Independente) (DCN de 28/11/2019, p.
327)
15. 28/11/2019: Designado como titular o Deputado Paulo Bengtson, em substituição ao Deputado Arthur Lira. (Of. 220/2019 - Liderança do Bloco MDB/
PP/PTB) (DCN de 28/11/2019, p. 320)
16. 02/12/2019: Designado como suplente o Deputado Nivaldo Albuquerque. (Of. 232/2019 da Liderança do PP) (DCN de 05/12/2019, p. 169)
17. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Felício Laterça, em substituição à Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Heitor
Freire, em substituição ao Deputado Carlos Jordy. (Of. 513/2019 da Liderança do PSL) (DCN de 12/12/2019, p. 601)
18. 17/12/2019: Designada como titular a Deputada Bia Kicis, em substituição ao Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Carlos
Jordy, em substituição ao Deputado Heitor Freire. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)
19. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB), em substituição ao Deputado Baleia Rossi (MDB). (Of. 6/2020 da
Liderança do Bloco MDB PP PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 192)

Secretário: Rodrigo Chia
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 904/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 904, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 904, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Marcos Rogério (DEM-RO)
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 18/11/2019
Instalação: 04/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Dário Berger - MDB/SC

(15)

1. Eduardo Gomes - MDB/TO
(15)

Confúcio Moura - MDB/RO
Daniella Ribeiro - PP/PB

2. Marcio Bittar - MDB/AC
3. Ciro Nogueira - PP/PI

(15)

(15)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. VAGO (2)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Cid Gomes - PDT/CE (19)
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Otto Alencar - BA
Omar Aziz - AM (5)

1. Angelo Coronel - BA
2. Sérgio Petecão - AC

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Zenaide Maia - PROS/RN

1. Jean Paul Prates - PT/RN
2. Humberto Costa - PT/PE

(10)
(10)

(10)
(10)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Marcos Rogério - DEM/RO

(22)

1. Rodrigo Pacheco - DEM/MG

(22)

PODEMOS
Styvenson Valentim - RN

(8)

1. Marcos do Val - ES

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Mário Negromonte Jr. - PP/BA
Mauro Lopes - MDB/MG

(20)

1. Juarez Costa - MDB/MT

(11)

2. Cacá Leão - PP/BA

(12)

(20)

PT
Jorge Solla - BA

(7)

1. Alexandre Padilha - SP

Sanderson - RS

(4,16,26,27)

(23)

PSL
1. Carlos Jordy - RJ

(4,26,27)

PSD
Hugo Leal - RJ

(21)

1. Diego Andrade - MG

PL
Bosco Costa - SE

(6)

1. Marcelo Ramos - AM

PSB
Elias Vaz - GO

(9)

1. VAGO

REPUBLICANOS
Hugo Motta - PB

(13)

1. Manuel Marcos - AC

(13)

PSDB
Domingos Sávio - MG

(25)

1. Beto Pereira - MS

DEM
Lucas Vergilio - SOLIDARIEDADE/GO

(18)

1. Efraim Filho - PB

PDT
Fábio Henrique - SE

(14)

1. Leônidas Cristino - CE

(14)

PODEMOS
Léo Moraes - RO

(1)

1. Pr. Marco Feliciano - REPUBLICANOS/SP

REDE
Joenia Wapichana - RR
Notas:

(24)

(3)

1. Lucas Gonzalez - NOVO/MG

(17)

1. 04/12/19:Designado como titular o Deputado Léo Moraes, em substituição ao Deputado José Nelto. (OF. 284 Liderança PODEMOS) (DCN de 05/12/2019,
p. 171)
2. 07/02/2020: Desligado da suplência o Senador Izalci Lucas. (Of. 4/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 193)
3. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
4. 18/11/2019: Designada como titular a Deputado Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 441/2019 - Liderança do PSL)
5. 19/11/2019: Designado como titular o Senador Omar Aziz, em substituição ao Senador Irajá; designado como suplente o Senador Sérgio Petecão. (Of.
161/2019 - Liderança do PSD) (DCN de 21/11/2019, p. 192)
6. 19/11/2019: Designado como titular o Deputado Bosco Costa, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (Of. 391/2019 - Liderança do PL)
(DCN de 21/11/2019, p. 195)
7. 20/11/2019: Designado como titular o Deputado Jorge Solla, em substituição ao Deputado Paulo Pimenta. (Of. 651/2019 - Liderança do PT) (DCN de
21/11/2019, p. 198)
8. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Styvenson Valentim, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designado como suplente o Senador
Marcos do Val, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 125/2019 - Liderança do PODEMOS) (DCN de 21/11/2019, p. 191)
9. 20/11/2019: Designado como titular o Deputado Elias Vaz, em substituição ao Deputado Tadeu Alencar. (Of. 319/2019 - Liderança do PSB) (DCN de
21/11/2019, p. 194)
10. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Rogério Carvalho, em substituição ao Senador Humberto Costa; designada como titular a Senadora
Zenaide Maia, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Jean Paul Prates; designado como suplente o Senador
Humberto Costa. (Of. 109/2019 - Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de 21/11/2019, p. 190)
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11. 20/11/2019: Designado como titular o Deputado Mauro Lopes, em substituição ao Deputado Baleia Rossi. (Of. 398/2019 - Liderança do Bloco
PP,MDB,PTB) (DCN de 21/11/2019, p. 197)
12. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Juarez Costa. (Of. 397/2019 - Liderança do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 21/11/2019, p. 196)
13. 20/11/2019: Designado como titular o Deputado Hugo Motta, em substituição ao Deputado Jhonatan de Jesus; designado como suplente o
Deputado Manuel Marcos, em substituição ao Deputado João Roma. (Of. 229/2019 - Liderança do REPUBLICANOS) (DCN de 21/11/2019, p. 193)
14. 21/11/2019: Designado como titular o Deputado Fábio Henrique, em substituição ao Deputado André Figueiredo; designado como suplente o
Deputado Leônidas Cristino, em substituição ao Deputado Afonso Motta. (Of. 382/2019 - Liderança do PDT) (DCN de 28/11/2019, p. 332)
15. 21/11/2019: Designados como titulares os Senadores Dário Berger e Confúcio Moura, em substituição aos Senadores Eduardo Braga e Marcio Bittar;
Como suplentes, foram indicados os Senadores Eduardo Gomes e Marcio Bittar.(Of. 231/2019 - Liderança MDB) (DCN de 28/11/2019, p. 331)
16. 21/11/2019: Designado como titular o Deputado o Deputado Sanderson, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 475/2019 - Liderança do PSL)
(DCN de 28/11/2019, p. 333)
17. 21/11/2019: Designado como suplente o Deputado Lucas Gonzalez. (Of. sn/2019 - Liderança da REDE) (DCN de 28/11/2019, p. 335)
18. 21/11/2019: Designado como titular o Deputado o Deputado Lucas Vergilio, em substituição ao Deputado Elmar Nascimento. (Of. 612/2019 Liderança do DEM) (DCN de 28/11/2019, p. 334)
19. 26/11/2019: Designado como titular o Senador Cid Gomes, em substituição ao Senador Weverton. (Of. 139/2019 - Liderança do Bloco Senado
Independente) (DCN de 28/11/2019, p. 329)
20. 27/11/2019: Designado como titular o Deputado Mário Negromonte Jr, em substituição ao Deputado Arthur Lira; designado como suplente o
Deputado Cacá Leão. (Of. 222/2019 - Liderança do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 28/11/2019, p. 330)
21. 28/11/2019: Designado como titular o Deputado Hugo Leal, em substituição ao Deputado André de Paula. (Of. 493/2019 - Liderança do PSD) (DCN de
05/12/2019, p. 173)
22. 02/12/2019: Designado como titular o Senador Marcos Rogério, em substituição ao Senador Rodrigo Pacheco; designado como suplente o Senador
Rodrigo Pacheco, em substituição ao Senador Jorginho Mello. (Of. 80/2019 da Liderança do Bloco Vanguarda) (DCN de 05/12/2019, p. 170)
23. 03/12/2019: Designado como suplente o Deputado Alexandre Padilha, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 678/2019 da Liderança do PT)
(DCN de 05/12/2019, p. 174)
24. 04/12/19:Designado como suplente o Deputado Marco Feliciano, em substituição ao Deputado Bacelar. (OF. 286 Liderança PODEMOS) (DCN de
05/12/2019, p. 172)
25. 05/12/2019: Designado como titular o Deputado Domingos Sávio, em substituição Carlos Sampaio. (Of. 650 da Liderança do PSDB) (DCN de
12/12/2019, p. 572)
26. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Felício Laterça, em substituição ao Deputado Sanderson; designado como suplente o Deputado
Heitor Freire, em substituição ao Deputado Carlos Jordy. (Of. 513/2019 da Liderança do PSL) (DCN de 12/12/2019, p. 601)
27. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Sanderson, em substituição ao Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado
Carlos Jordy, em substituição ao Deputado Heitor Freire. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)

Secretário: Rodrigo Bedritichuk
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 905/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 905, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 905, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Sérgio Petecão (PSD-AC)
VICE-PRESIDENTE: Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO)
RELATOR: Christino Aureo (PP-RJ)
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 18/11/2019
Instalação: 11/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM

(1)

1. Marcelo Castro - MDB/PI

(1)

Confúcio Moura - MDB/RO
Esperidião Amin - PP/SC (13,28)

(1)

2. Eduardo Gomes - MDB/TO
3. Luis Carlos Heinze - PP/RS

(1)
(13)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Plínio Valério - PSDB/AM (20)
Soraya Thronicke - PSL/MS (22)

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Major Olimpio - PSL/SP

(22)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB (2)
Randolfe Rodrigues - REDE/AP (41)

1. Fabiano Contarato - REDE/ES
2. VAGO

(41)

PSD
Sérgio Petecão - AC
Irajá - TO

1. Arolde de Oliveira - RJ (8)
2. Carlos Viana - MG (7,16)

(8,16)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Rocha - PT/PA
Paulo Paim - PT/RS

1. Rogério Carvalho - PT/SE
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(25)
(25)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

(10,47)

1. Alvaro Dias - PR

(10)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Christino Aureo - PP/RJ

(3)

Hildo Rocha - MDB/MA

(23,38,39,43)

1. Carlos Chiodini - MDB/SC
2. Átila Lira - PP/PI

(23)

(24)

PT
Paulo Pimenta - RS

1. Rogério Correia - MG

(17)

PSL
Felício Laterça - RJ

(4,15,31,33,36,45)

1. Dra. Soraya Manato - ES

(4,15,29,34,40,42)

PSD
Sidney Leite - AM

(30)

1. Hugo Leal - RJ

(26)

PL
Lucas Vergilio - SOLIDARIEDADE/GO

(21)

1. Lincoln Portela - MG

(19)

PSB
Danilo Cabral - PE

(18)

1. Bira do Pindaré - MA

(18)

REPUBLICANOS
Julio Cesar Ribeiro - DF

(27)

1. Ossesio Silva - PE

(27)

PSDB
Eduardo Cury - SP

(32)

Kim Kataguiri - SP

(5)

Paulo Ramos - RJ

(37)

1. Beto Pereira - MS

DEM
1. Fred Costa - PATRIOTA/MG

(14)

PDT
1. Mauro Benevides Filho - CE

(9)

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Léo Moraes - RO

(11,46)

SOLIDARIEDADE
Paulo Pereira da Silva - SP
Notas:

(6)

1. Orlando Silva - PCdoB/SP

(12,35,44)

1. 18/11/2019: Designado como titular o Senador Eduardo Braga; designado como titular o Senador Confúcio Moura; designado como suplente o
Senador Marcelo Castro; designado como suplente o Senador Eduardo Gomes. (Of. 230/2019 - Liderança do MDB)
2. 18/11/2019: Designado como titular o Senador Veneziano Vital do Rêgo. (Of. 140/2019 - Liderança do Bloco Senado Independente)
3. 18/11/2019: Designado como titular o Deputado Christino Aureo. (Of. 387/2019 - Liderança do Bloco PP,MDB,PTB)
4. 18/11/2019: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 441/2019 - Liderança do PSL)
5. 18/11/2019: Designado como titular o Deputado Kim Kataguiri. (Of. 825/2019 - Liderança do DEM)
6. 18/11/2019: Designado como titular o Deputado Paulo Pereira da Silva. (Of. 212/2019 - Liderança do Solidariedade)
7. 19/11/2019: Designado como suplente o Senador Otto Alencar. (Of. 164/2019 - Liderança do PSD) (DCN de 21/11/2019, p. 202)
8. 19/11/2019: Designado como titular o Senador Carlos Viana, em substituição ao Senador Otto Alencar; designado como suplente o Senador Arolde de
Oliveira, em substituição ao Senador Angelo Coronel. (Of. 162/2019 - Liderança do PSD) (DCN de 21/11/2019, p. 201)
9. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Mauro Benevides Filho, em substituição ao Deputado Afonso Motta. (Of. 380/2019 - Liderança do
PDT) (DCN de 21/11/2019, p. 205)
10. 20/11/2019: Designado como titular o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designado como suplente o Senador Alvaro
Dias, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 126/2019 - Liderança do PODEMOS) (DCN de 21/11/2019, p. 200)
11. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Pr. Marco Feliciano, em substituição ao Deputado Bacelar. (Of. 271/2019 - Liderança do
PODEMOS) (DCN de 21/11/2019, p. 204)
12. 20/11/2019: Designado como suplente o Deputado Lucas Vergilio. (Of. 213/2019 - Liderança do SOLIDARIEDADE) (DCN de 28/11/2019, p. 339)
13. 20/11/2019: Designada como titular a Senadora Mailza Gomes, em substituição à Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador
Luis Carlos Heinze, em substituição ao Senador Ciro Nogueira. (Of. 80/2019 - Liderança do PP) (DCN de 21/11/2019, p. 199)
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14. 21/11/2019: Designado como suplente o Deputado Fred Costa. (Of. 829/2019 - Liderança do DEM) (DCN de 28/11/2019, p. 347)
15. 21/11/2019: Designada como titular a Deputada Major Fabiana, em substituição à Deputada Bia Kicis; Como suplente, o Deputado Sanderson
substitui o Deputado Carlos Jody. (Of. 473/2019 - Liderança do PSL) (DCN de 28/11/2019, p. 345)
16. 21/11/2019:Designado como Titular o Senador Sérgio Petecão, em substituição ao Senador Carlos Viana, que passa a assumir a vaga de suplente em
substituição ao Senador Otto Alencar. (OF.166, Liderança do PSD) (DCN de 28/11/2019, p. 338)
17. 26/11/2019: Designado como suplente o Deputado Rogério Correia, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 673/2019 - Liderança do PT) (DCN
de 28/11/2019, p. 346)
18. 27/11/2019: Designado o Deputado Danilo Cabral como titular, em substituição ao Deputado Tadeu Alencar; Como suplente, designa-se o Deputado
Bira do Pindaré em substituição ao Deputado Elias Vaz. (OF.321, Liderança PSB) (DCN de 28/11/2019, p. 342)
19. 27/11/2019: Designado o Deputado Lincoln Portela como suplente, em substituição ao Deputado Marcelo Ramos. (OF.395, Liderança PL) (DCN de
28/11/2019, p. 343)
20. 27/11/2019: Designado o Senador Plínio Valério como titular, em substituição ao Senador Roberto Rocha. (OF.122, Liderança PSDB) (DCN de
28/11/2019, p. 337)
21. 27/11/2019: Designado o Deputado Lucas Vergilio como titular, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (OF.403, Liderança PL) (DCN de
28/11/2019, p. 344)
22. 27/11/2019: Designada como titular a Senadora Soraya Thronicke, em substituição ao Senador Major Olímpio; designado como suplente o Senador
Major Olímpio. (Of. 106/2019 - Liderança do PSL) (DCN de 28/11/2019, p. 336)
23. 27/11/2019: Designado como titular o Deputado Herculiano Passos; designado como suplente o Deputado Carlos Chiodini. (Of. 223/2019 - Liderança
do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 28/11/2019, p. 340)
24. 27/11/2019: Designado como suplente o Deputado Atila Lira. (Of. 224/2019 - Liderança do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 28/11/2019, p. 341)
25. 04/12/2019: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador Paulo
Paim, em substituição ao Senador Telmário Mota. (Of. 110/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de 05/12/2019, p.
175)
26. 04/12/2019: Designado como suplente o Deputado Hugo Leal, em substituição ao Deputado Diego Andrade. (Of. 722/2019 da Liderança do PSD)
(DCN de 05/12/2019, p. 176)
27. 10/12/2019: Designado como titular o Deputado Julio Cesar Ribeiro, em substituição ao Deputado Jhonatan de Jesus; designado como suplente o
Deputado Ossesio Silva, em substituição ao Deputado João Roma. (Of. 228/2019 da Liderança do REPUBLICANOS) (DCN de 12/12/2019, p. 574)
28. 10/12/2019: Designado como titular o Senador Esperidião Amin, em substituição à Senadora Mailza Gomes. (Of. 84/2019 da Liderança do PP) (DCN
de 12/12/2019, p. 573)
29. 11/12/2019: Designada como suplente a Deputada Bia Kicis, em substituição ao Deputado Sanderson. (Of. 505/2019 da Liderança do PSL) (DCN de
12/12/2019, p. 575)
30. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Sidney Leite, em substituição ao Deputado André de Paula. (Of. 531/2019 da Liderança do PSD)
(DCN de 12/12/2019, p. 576)
31. 11/12/2019: Designada como titular a Deputada Joice Hasselmann, em substituição à Deputada Major Fabiana. (Of. 513/2019 da Liderança do PSL)
(DCN de 12/12/2019, p. 601)
32. 12/12/19:Designado como titular o Deputado Eduardo Cury, substituindo o Deputado Carlos Sampaio.(OF. 685 Liderança PSDB) (DCN de 13/02/2020, p.
195)
33. 17/12/2019: Designada como titular a Deputada Major Fabiana, em substituição à Deputada Joice Hasselmann; designado como suplente o
Deputado Sanderson, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)
34. 19/02/2020: Desligado da Suplência o Deputado Sanderson, da Comissão Mista(Of. 33/2020 da Liderança do PSL).
35. 04/02/2020: Designado como suplente o Deputado Aureo Ribeiro. (Of. 2/2020 da Liderança do SOLIDARIEDADE) (DCN de 06/02/2020, p. 40)
36. 04/02/2020 (às 15h39): Designada como titular a Deputada Bia Kicis, em substituição à Deputada Major Fabiana. (Of. 9/2020 da Liderança do PSL)
(DCN de 06/02/2020, p. 41)
37. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Paulo Ramos, em substituição ao Deputado André Figueiredo. (Of. 3/2020 da Liderança do PDT)
(DCN de 13/02/2020, p. 194)
38. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Darcísio Perondi, em substituição ao Deputado Herculano Passos. (Of. 2/2020 da Liderança do Bloco
PP/MDB/PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 261)
39. 18/02/2020: Deputado Darcisio Perondi é desligado da Comissão (reassunção do Deputado Osmar Terra, titular).
40. 19/02/2020: Desligamento do Deputado Sanderson, da Comissão Mista (Of. 33/2020 da Liderança do PSL). (DCN de 20/02/2020, p. 35)
41. 03/03/2020: Designado o Senador Randolfe Rodrigues como titular, designado como suplente o Senador Fabiano Contarato.(Of.012/2020, Liderança
Senado Independente)
42. 03/03/2020: Designada como suplente a Deputada Dra. Soraya Manato. (Of.37/2020 da Liderança do PSL)
43. 03/03/2020: Designado como titular o Deputado Hildo Rocha, em substituição ao Deputado Darcísio Perondi. (Of. 51/2020 da Liderança do Bloco PP/
MDB/PTB)
44. 04/03/2020: Designado como suplente o Deputado Orlando Silva, em substituição ao Deputado Aureo Ribeiro. (Of.15/2020 - Liderança do
Solidariedade)
45. 10/03/2020: Designado como titular o Deputado Felipe Laterça, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 48/2020 da Liderança do PSL)
46. 10/03/2020:Designado como suplente o Deputado Léo Moraes, em substituição ao Deputado Pr. Marco Feliciano(Sem Partido)
47. 17/03/2030: Designado como titular o Senador Eduardo Girão, em substituição ao Senado Lasier Martins. (Of. 030/2020 - Liderança do Podemos)

Secretário: Marcos Machado Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 906/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 906, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 906, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Vinicius Poit (NOVO-SP)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Acir Gurgacz (PDT-RO)
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 22/11/2019
Instalação: 11/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Luiz Pastore
Luis Carlos Heinze - PP/RS

1. Luiz do Carmo - MDB/GO

(11)

(11)

2. Confúcio Moura - MDB/RO (11)
3. Vanderlan Cardoso - PSD/GO (8)

(8)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Rodrigo Cunha - PSDB/AL
Major Olimpio - PSL/SP

(23)

1. VAGO (23)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Acir Gurgacz - PDT/RO (5)
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Nelsinho Trad - MS
Sérgio Petecão - AC

1. Angelo Coronel - BA
2. Otto Alencar - BA (4)

(4)
(4)

(4)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Jean Paul Prates - PT/RN
Rogério Carvalho - PT/SE

1. Paulo Rocha - PT/PA (20)
2. Telmário Mota - PROS/RR

(20)
(20)

(20)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Marcos do Val - ES

(24)

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Ronaldo Carletto - PP/BA

(14)

Mauro Lopes - MDB/MG

(13)

1. Luisa Canziani - PTB/PR
2. Celina Leão - PT/AM

(19)

(27)

PT
José Ricardo - AM

(16)

1. Carlos Zarattini - SP

(16,26)

PSL
Vinicius Poit - NOVO/SP

(10,12)

1. VAGO

(10,17,18,21)

PSD
Vermelho - PR

(9)

1. Diego Andrade - MG

PL
Bosco Costa - SE

(2)

1. Tiago Dimas - SOLIDARIEDADE/TO

(25)

PSB
Vilson da Fetaemg - MG

(7)

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Eduardo Cury - SP

(22)

1. Beto Pereira - MS

DEM
Geninho Zuliani - SP

(6)

1. Juninho do Pneu - RJ

(6)

PDT
Leônidas Cristino - CE

(3)

1. Fábio Henrique - SE

(3)

PODEMOS
Léo Moraes - RO

(15)

1. Bacelar - BA

PSOL
Ivan Valente - SP
Notas:

(1)

1. Fernanda Melchionna - RS

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
2. 22/11/2019: Designado como titular o Deputado Bosco Costa. (Of. 400/2019 - Liderança do PL)
3. 22/11/2019: Designado como titular o Deputado Leônidas Cristino; designado como suplente o Deputado Fábio Henrique. (Of. 383/2019 - Liderança
do PDT)
4. 22/11/2019: Designado como titular o Senador Nelsinho Trad; designado como titular o Senador Sérgio Petecão; designado como suplente o Senador
Angelo Coronel; designado como suplente o Senador Otto Alencar. (Of. 165/2019 - Liderança do PSD)
5. 26/11/2019: Designado como titular o Senador Acir Gurgacz, em substituição ao Senador Weverton. (Of. 140/2019 - Bloco Senado Independente)
(DCN de 28/11/2019, p. 350)
6. 26/11/2019: Designado como titular o Deputado Geninho Zuliani, em substituição ao Deputado Elmar Nascimento; designado como suplente o
Deputado Juninho do Pneu, em substituição ao Deputado Efraim Filho. (Of. 853/2019 - Liderança do DEM) (DCN de 28/11/2019, p. 352)
7. 27/11/2019: Designado o Deputado Vilson da Fetaemg como titular, em substituição ao deputado Tadeu Alencar. (OF.329, Liderança PSB) (DCN de
28/11/2019, p. 351)
8. 27/11/2019: Designado como titular o Senador Luis Carlos Heinze, em substituição à Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador
Vanderlan Cardoso, em substituição ao Senador Ciro Nogueira. (Of. 81/2019 - Liderança do PP) (DCN de 28/11/2019, p. 349)
9. 28/11/2019: Designado como titular o Deputado Vermelho. (Of. 508/2019 - Liderança do PSD) (DCN de 05/12/2019, p. 178)
10. 22/11/2019: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 441/2019 da Liderança do PSL)
11. 03/12/2019: Designado como titular o Senador Luiz Pastore, em substituição ao Senador Marcio Bittar; designado como suplente o Senador Luiz do
Carmo; designado como suplente o Senador Confúcio Moura. (Of. 243/2019 da Liderança do MDB) (DCN de 05/12/2019, p. 177)
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12. 05/12/2019: Designado como titular o Deputado Vinicius Poit, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 498/2019 da Liderança do PSL) (DCN de
12/12/2019, p. 580)
13. 10/12/2019: Designado como titular o Deputado Mauro Lopes, em substituição ao Deputado Baleia Rossi. (Of. n° 244/2019 da Liderança do Bloco
PP,MDB,PTB) (DCN de 12/12/2019, p. 578)
14. 10/12/2019: Designado como titular o Deputado Ronaldo Carletto, em substituição ao Deputado Baleia Rossi. (Of. 242/2019 da Liderança do Bloco
PP,MDB,PTB) (DCN de 12/12/2019, p. 577)
15. 10/12/2019: Designado como titular o Deputado Léo Moraes, em substituição ao Deputado José Nelto. (Of. 294/2019 da Liderança do PODEMOS)
(DCN de 12/12/2019, p. 579)
16. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado José Ricardo, em substituição ao Deputado Paulo Pimenta; designado como suplente o Deputado
Nilto Tatto, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 686/2019 da Liderança do PT) (DCN de 12/12/2019, p. 581)
17. 11/12/2019: Designado como suplente o Deputado Heitor Freire, em substituição ao Deputado Carlos Jordy. (of. 513/2019 da Liderança do PSL) (DCN
de 12/12/2019, p. 601)
18. 17/12/2019: Designado como suplente o Deputado Carlos Jordy, em substituição ao Deputado Heitor Freire. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)
19. 17/12/2019: Designada como suplente a Deputada Luiza Canziani. (Of. 252/2019 da Liderança do Bloco PP,MDB,PTB)
20. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Jean Paul Prates, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador
Rogério Carvalho, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Paulo Rocha; designado como suplente o Senador
Telmário Mota, em substituição à Senadora Zenaide Maia. (Of. 117/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática)
21. 18/3/2020: O Deputado Carlos Jordy fica desligado da vaga de suplente. (OF. 61/2020 - Liderança do PSL)
22. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Eduardo Cury (PSDB), em substituição ao Deputado Carlos Sampaio (PSDB). (Of. 3/2020 da
Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 196)
23. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Rodrigo Cunha, em substituição ao Senador Roberto Rocha, desligado da suplência o Senador Izalci
Lucas. (Of. 5/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 197; DCN de 13/02/2020, p. 197)
24. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Marcos do Val, em substituição ao Senador Álvaro Dias. (Of. 10/2020 da Liderança do Podemos) (DCN
de 13/02/2020, p. 198)
25. 11/02/2020: Designado como suplente o Deputado Tiago Dimas. (Of. 14/2020 da Liderança do PL) (DCN de 13/02/2020, p. 199)
26. 19/02/2020: Designado como Suplente o Deputado Carlos Zarattini- PT/SP em substituição ao Deputado Nilton Tatto- PT/SP (Of. 57/2020 da
Liderança do PT). (DCN de 20/02/2020, p. 36)
27. 20/02/2020: Designado como Suplente a Deputada Celina Leão-PP/DF(Of. 027/2020 da Liderança do PP). (DCN de 27/02/2020, p. 6)

Secretário: Ricardo Maia
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 907/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 907, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 907, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Luis Carlos Heinze (PP-RS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Newton Cardoso Jr (MDB-MG)
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 29/11/2019
Instalação: 11/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Fernando Bezerra Coelho - MDB/PE
Dário Berger - MDB/SC
Luis Carlos Heinze - PP/RS

(13)

1. Marcelo Castro - MDB/PI

(13)

(13)

2. Jarbas Vasconcelos - MDB/PE
3. Esperidião Amin - PP/SC (2)

(2,11)

(13)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Rodrigo Cunha - PSDB/AL
Major Olimpio - PSL/SP

(3)

1. Izalci Lucas - PSDB/DF (27)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB (12)
Randolfe Rodrigues - REDE/AP (23,35)

1. Kátia Abreu - PP/TO (21)
2. Acir Gurgacz - PDT/RO (35)

PSD
Sérgio Petecão - AC
Paulo Albuquerque

1. Arolde de Oliveira - RJ
2. Carlos Viana - MG (4)

(4)
(4,34)

(4)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Rocha - PT/PA (31,32)
Jean Paul Prates - PT/RN (31,32)

1. Jaques Wagner - PT/BA (31,32)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Chico Rodrigues - DEM/RR

(5)

1. Jorginho Mello - PL/SC

(5)

PODEMOS
Lasier Martins - RS

(19)

1. Reguffe - DF

(19,36)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Felipe Carreras - PSB/PE

(22)

Newton Cardoso Jr - MDB/MG

1. Herculano Passos - MDB/SP

(17)

2. Clarissa Garotinho - PROS/RJ

(18)

PT
Helder Salomão - ES

(20)

1. Carlos Zarattini - SP

(20)

PSL
Heitor Freire - CE

(25,30,39)

1. VAGO

(25,30,39)

PSD
(6,10,37)

Expedito Netto - RO

1. Vermelho - PR

(6)

PL
Fernando Rodolfo - PE

(7)

1. Magda Mofatto - GO

(7)

PSB
Bira do Pindaré - MA

(29)

1. Aliel Machado - PR

(29)

REPUBLICANOS
Vinicius Carvalho - SP

(24)

1. Amaro Neto - ES

(26)

PSDB
Roberto Pessoa - CE

(15)

1. Beto Pereira - MS

DEM
Paulo Azi - BA

(8,14)

1. Leur Lomanto Júnior - BA

(14)

PDT
Fábio Henrique - SE

(16)

1. Sergio Vidigal - ES

(28)

PODEMOS
José Nelto - GO

(33,38)

1. Bacelar - BA

PCdoB
Márcio Jerry - MA
Notas:

(9)

(1)

1. Daniel Almeida - BA

(9)

1. Rodízio nos termos do Art. 10-A do Regimento Comum.
2. 29/11/2019: Designado como titular o Senador Ciro Nogueira; designado como suplente o Senador Esperidião Amin. (Of. 82/2019 - Liderança do PP)
3. 29/11/2019: Designado como titular o Senador Rodrigo Cunha. (Of. 125/2019 - Liderança do PSDB)
4. 29/11/2019: Designado como titular o Senador Sérgio Petecão; designado como titular o Senador Lucas Barreto; designado como suplente o Senador
Arolde de Oliveira; designado como suplente o Senador Carlos Viana. (Of. 168/2019 - Liderança do PSD)
5. 29/11/2019: Designado como titular o Senador Chico Rodrigues; designado como suplente o Senador Jorginho Mello. (Of. 79/2019 da Liderança do
Bloco Vanguarda)
6. 29/11/2019: Designado como titular o Deputado Marx Beltrão; designado como suplente o Deputado Vermelho. (Of. 515/2019 - Liderança do PSD)
7. 29/11/2019: Designado como titular o Deputado Fernando Rodolfo; designada como suplente a Deputada Magda Mofatto. (Of. 406/2019 da Liderança
do PL)
8. 29/11/2019: Designado como titular o Deputado Leur Lomanto Júnior. (Of. 857/2019 da Liderança do DEM)
9. 12/12/19:Designados como titular e suplente os Deputados Márcio Jerry e Daniel Almeida.(OF.133 Liderança PCdoB)
10. 12/12/19:Desligado da vaga de titular o Deputado Marx Beltrão. (OF.550 Liderança PSD)
11. 02/12/2019: Designado como titular o Senador Luis Carlos Heinze, em substituição ao Senador Ciro Nogueira. (Of. 82/2019 da Liderança do PP) (DCN
de 05/12/2019, p. 179)
12. 03/12/2019: Designado como titular o Senador Veneziano Vital do Rêgo, em substituição ao Senador Weverton. (Of. 144/2019 da Liderança do Bloco
Senado Independente) (DCN de 05/12/2019, p. 180)
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13. 03/12/2019: Designado como titular o Senador Fernando Bezerra Coelho, em substituição ao Senador Eduardo Braga; designado como titular o
Senador Dario Berger, em substituição ao Senador Márcio Bittar; designado como suplente o Senador Marcelo Castro; designado como suplente o
Senador Jarbas Vasconcelos. (Of. 244/2019 da Liderança do MDB) (DCN de 05/12/2019, p. 181)
14. 04/12/2019: Designado como titular o Deputado Paulo Azi, em substituição ao Deputado Leur Lomanto Júnior; designado como suplente o Deputado
Leur Lomanto Júnior. (Of. 862/2019 da Liderança do DEM) (DCN de 05/12/2019, p. 182)
15. 05/12/2019: Designado como titular o Deputado Roberto Pessoa, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio. (Of. 648/2019 da Liderança do PSDB)
(DCN de 12/12/2019, p. 591)
16. 05/12/2019: Designado como titular o Deputado Fábio Henrique, em substituição ao Deputado André Figueiredo. (Of. 396/2019 da Liderança do
PDT) (DCN de 12/12/2019, p. 590)
17. 05/12/2019: Designado como suplente o Deputado Herculano Passos. (Of. 240/2019 da Liderança do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 12/12/2019, p. 587)
18. 10/12/2019: Designada como suplente a Deputada Clarissa Garotinha. (Of. 241/2019 da Liderança do Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 12/12/2019, p. 588)
19. 10/12/2019: Designado como titular o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designado como suplente o Senador Alvaro
Dias, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 131/2019 da Liderança do PODEMOS) (DCN de 12/12/2019, p. 582)
20. 10/12/2019: Designado como titular o Deputado Helder Salomão, em substituição ao Deputado Paulo Pimenta; designado como suplente o
Deputado Carlos Zarattini, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 685/2019 da Liderança do PT) (DCN de 12/12/2019, p. 592)
21. 10/12/2019: Designada como suplente a Senadora Kátia Abreu, em substituição à Senadora Leila Barros. (Of. 148/2019 da Liderança do Bloco Senado
Independente) (DCN de 12/12/2019, p. 583)
22. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Felipe Carreras (PSB), em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP), em vaga cedida. (Of. 239/2019
- Liderança do Bloco PP/MDB/PTB) (DCN de 12/12/2019, p. 586)
23. 11/12/2019: Designado como titular o Senador Acir Gurgacz, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues. (Of. 150/2019 da Liderança do Bloco
Senado Independente) (DCN de 12/12/2019, p. 584)
24. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Vinicius Carvalho, em substituição ao Deputado Jhonatan de Jesus. (Of. 241/2019 da Liderança do
REPUBLICANOS) (DCN de 12/12/2019, p. 589)
25. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Felício Laterça em substituição à Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Heitor
Freire, em substituição ao Deputado Carlos Jordy. (Of. 513/2019 da Liderança do PSL) (DCN de 12/12/2019, p. 601)
26. 12/12/19: Designado como suplente o Deputado Amaro Neto, substituindo o Deputado João Roma. (OF.248 Liderança Republicanos)
27. 12/12/19:Designado como suplente o Senador Izalci Lucas. (OF. 128 Liderança PSDB)
28. 12/12/19:Designado como suplente o Deputado Sérgio Vidigal, substituindo o Deputado Afonso Motta. (OF. 397 Liderança PDT)
29. 12/12/2019:Designados como titular e suplente os Deputados Bira do Pindaré e Aliel Machado.(OF. 351 Liderança PSB)
30. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Daniel Silveira, em substituição ao Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado
Carlos Jordy, em substituição ao Deputado Heitor Freire. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)
31. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador Jean
Paul Prates, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Jaques Wagner, em substituição ao Senador Rogério
Carvalho. (Of. 118/2019 do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática)
32. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador Jean
Paul Prates, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Jaques Wagner, em substituição ao Senador Rogério
Carvalho. (Of. 118/2019 do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática)
33. 18/12/2019: Designada como titular a Deputada Renata Abreu, em substituição ao Deputado José Nelto. (Of. 311/2019 da Liderança do PODEMOS)
34. 04/02/2020: Designado como titular o Senador Paulo Albuquerque, em substituição ao Senador Lucas Barreto. (Of. 14/2020 da Liderança do PSD)
(DCN de 06/02/2020, p. 48)
35. 04/02/2020: Designado como titular o Senador Randolfe Rodrigues, em substituição ao Senador Acir Gurgacz; designado como suplente o Senador
Acir Gurgacz, em substituição à Senadora Eliziane Gama. (Of. 1/2020 da Liderança do Bloco Senado Independente) (DCN de 06/02/2020, p. 42)
36. 11/02/2020: Designado como suplente o Senador Reguffe, em substituição ao Senador Álvaro Dias. (Of. 11/2020 da Liderança do Podemos) (DCN de
13/02/2020, p. 200)
37. 12/02/2020: Designado como titular o Deputado Expedito Netto. (Of. 32/2020 da Liderança do PSD) (DCN de 20/02/2020, p. 38)
38. 19/02/2020: Designado como titular o Deputado José Nelto, em substituição a Deputada Renata Abreu. (Of. 25/2020 da Liderança do PODEMOS).
(DCN de 20/02/2020, p. 37)
39. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Heitor Freire. Desligado o Deputado Carlos Jordy da suplência. (OF. 61/2020 - Liderança do PSL)

Secretário: Vivian Zoehler
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 908/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 908, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 908, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Raimundo Costa (PL-BA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Rogério Carvalho (PT-SE)
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 03/12/2019
Instalação: 17/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Marcelo Castro - MDB/PI

(5)

1. Renan Calheiros - MDB/AL

Fernando Bezerra Coelho - MDB/PE
Vanderlan Cardoso - PSD/GO (8)

(5)

(5)

2. Jarbas Vasconcelos - MDB/PE
3. Daniella Ribeiro - PP/PB (8)

(5)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Rodrigo Cunha - PSDB/AL
Major Olimpio - PSL/SP

(20)

1. VAGO (20)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE

(15)

PSD
Otto Alencar - BA
Paulo Albuquerque

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

(12,22)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Jean Paul Prates - PT/RN

1. Humberto Costa - PT/PE
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(19)
(19)

(19)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Elmano Férrer - PI

(26,27)

1. VAGO

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 09BF47AF0036DF7B.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.060317/2020-29

428

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

18 Junho 2020

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Mário Negromonte Jr. - PP/BA
Isnaldo Bulhões Jr. - MDB/AL

(11)
(24)

1. Angela Amin - PP/SC

(17)

2. Herculano Passos - MDB/SP

(30)

PT
Rejane Dias - PI

(23)

1. João Daniel - SE

(23)

PSL
VAGO

(3,13,16,21)

1. VAGO

(3,13,16,21)

PSD
(29)

Darci de Matos - SC

1. Diego Andrade - MG

PL
Raimundo Costa - BA

(4)

1. Gildenemyr - MA

(9)

PSB
João H. Campos - PE

(2)

1. VAGO

REPUBLICANOS
Dr. Gonçalo

(28)

1. João Roma - BA

PSDB
Adolfo Viana - BA

(25)

Pedro Lupion - PR

(18)

Túlio Gadêlha - PE

(6)

1. Beto Pereira - MS

DEM
1. Efraim Filho - PB

PDT
1. Eduardo Bismarck - CE

(7)

PODEMOS
Ricardo Teobaldo - PE

(14)

1. Bacelar - BA

PATRIOTA
Marreca Filho - MA
Notas:

(10)

(1)

1. Pastor Eurico - PE

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
2. 03/12/2019: Designado como titular o Deputado João H. Campos. (Of. 338/2019 da Lideraça do PSB)
3. 03/12/2019: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 441/2019 da Liderança do PSL)
4. 03/12/2019: Designado como titular o Deputado Raimundo Costa, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (Of. 410/2019 da Liderança do
PL) (DCN de 05/12/2019, p. 184)
5. 04/12/2019: Designado como titular o Senador Marcelo Castro, em substituição ao Senador Eduardo Braga; designado como titular o Senador
Fernando Bezerra, em substituição ao Senador Marcio Bittar; designado como suplente o Senador Renan Calheiros; designado como suplente o Senador
Jarbas Vasconcelos. (Of. 245/2019 da Liderança do MDB) (DCN de 05/12/2019, p. 183)
6. 05/12/2019: Designado como titular o Deputado Túlio Gadelha, em substituição ao Deputado André Figueiredo. (Of. 398/2019 da Liderança do PDT)
(DCN de 12/12/2019, p. 598)
7. 05/12/2019: Designado como suplente o Deputado Eduardo Bismark, em substituição ao Deputado Afonso Motta. (Of. 397/2019 da Liderança do PDT)
(DCN de 12/12/2019, p. 597)
8. 05/12/2019: Designado como titular o Senador Vanderlan Cardoso, em substituição à Senadora Daniella Ribeiro; designada como suplente a Senadora
Daniella Ribeiro, em substituição ao Senador Ciro Nogueira. (Of. 83/2019 da Liderança do PP) (DCN de 12/12/2019, p. 593)
9. 05/12/2019: Designado como suplente o Deputado Gildenemyr, em substituição ao Deputado Marcelo Ramos. (Of. 419/2019 da Liderança do PL)
(DCN de 12/12/2019, p. 599)
10. 06/12/2019: Designado como titular o Deputado Marreca Filho, em substituição ao Deputado Fred Costa. (Of. S/N da Liderança do PATRIOTA) (DCN de
12/12/2019, p. 600)
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11. 10/12/2019: Designado como titular o Deputado Mário Negromonte Jr, em substituição ao Deputado Arthur Lira. (Of. 243/2019 da Liderança do
Bloco PP,MDB,PTB) (DCN de 12/12/2019, p. 595)
12. 10/12/2019: Designado como titular o Senador Lucas Barreto, em substituição ao Senador Irajá. (Of. 170/2019 da Liderança do PSD) (DCN de
12/12/2019, p. 594)
13. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Felício Laterça, em substituição à Deputada Bia Kicis; designada como suplente o Deputado Heitor
Freire, em substituição ao Deputado Carlos Jordy. (Of. 513/2019 da Liderança do PSL) (DCN de 12/12/2019, p. 601)
14. 11/12/2019: Designado como titular o Deputado Ricardo Teobaldo, em substituição ao Deputado José Nelto. (Of. 295/2019 da Liderança do
PODEMOS) (DCN de 12/12/2019, p. 596)
15. 12/12/19:Designado como suplente o Senador Alessandro Vieira, substituindo a Senadora Eliziane Gama.(OF.152 Liderança Senado Independente)
16. 17/12/2019: Designada como titular a Deputada Bia Kicis, em substituição ao Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Carlos
Jordy, em substituição ao Deputado Heitor Freire. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)
17. 17/12/2019: Designada como suplente a Deputada Angela Amin. (Of. 246/2019 da Liderança do Bloco PP,MDB,PTB)
18. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Pedro Lupion, em substituição ao Deputado Elmar Nascimento. (Of. 883/2019 da Liderança do
DEM)
19. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Rogério Carvalho, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador
Jean Paul Prates, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Humberto Costa. (Of. 119/2019 do Bloco Parlamentar
da Resistência Democrática)
20. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Rodrigo Cunha, em substituição ao Senador Roberto Rocha; desligado da suplência o Senador Izalci
Lucas. (Of. 130/2019 da Liderança do PSDB)
21. 18/3/2020: Ficam em vacância as vagas de titular e suplente. (OF. 61/2020 - Liderança do PSL)
22. 04/02/2020: Designado como titular o Senador Paulo Albuquerque, em substituição ao Senador Lucas Barreto. (Of. 14/2020 da Liderança do PSD)
(DCN de 06/02/2020, p. 48)
23. 04/02/2020: Designada como titular a Deputada Rejane Dias, em substituição ao Deputado Paulo Pimenta; designado como suplente o Deputado
João Daniel, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 28/2020 da Liderança do PT) (DCN de 06/02/2020, p. 43)
24. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Isnaldo Bulhões Jr., em substituição ao Deputado Baleia Rossi. (Of. 9/2020 da Liderança do PP/MDB/
PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 201)
25. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Adolfo Viana, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio. (Of. 5/2020 da Liderança do PSDB)
(DCN de 13/02/2020, p. 262)
26. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Eduardo Girão, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designado como suplente o Senador Elmano
Férrer. (Of. 19/2020 da Liderança do PODEMOS) (DCN de 13/02/2020, p. 202)
27. 03/03/2020: Designado como titular o Senador Elmano Férrer, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of.25/2020 da Liderança do PODEMOS)
28. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado DR GONÇALO. (Of.016/2020 da Liderança do Republicanos)
29. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado Darci de Matos; em substituição ao Deputado André de Paula.(Of. 68/2020 - Liderança do PSD)
30. 12/03/2020: Designado como membro Suplente o Deputado Herculano Passos.(Of. 062/2020 - Liderança do PP)

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 909/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 909, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 909, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 12/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Luiz Pastore (6)
Fernando Bezerra Coelho - MDB/PE
Esperidião Amin - PP/SC (2)

1. Renan Calheiros - MDB/AL
2. Dário Berger - MDB/SC (6)
3. Mailza Gomes - PP/AC (2)

(6)

(6)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Izalci Lucas - PSDB/DF (14)
Major Olimpio - PSL/SP

1. VAGO
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Paulo Albuquerque
Sérgio Petecão - AC

(11)

1. Arolde de Oliveira - RJ
2. VAGO

(11)

(11)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Jean Paul Prates - PT/RN

1. Jaques Wagner - PT/BA (7)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(7)
(7)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Reguffe - DF

(15)

1. Oriovisto Guimarães - PR

(9)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - PP/RJ

(8)

Baleia Rossi - MDB/SP

1. VAGO
2. VAGO

PT
Paulo Pimenta - RS

1. Rui Falcão - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(3)

1. Heitor Freire - CE

(3)

PSD
André de Paula - PE

1. Diego Andrade - MG

PL
Wellington Roberto - PB

1. Marcelo Ramos - AM

PSB
Tadeu Alencar - PE

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Vitor Lippi - SP

(12)

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Luis Miranda - DF

(5,10)

1. Pedro Lupion - PR

(10)

PDT
Mauro Benevides Filho - CE

(13)

1. André Figueiredo - CE

(13)

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Bacelar - BA

NOVO
Alexis Fonteyne - SP
Notas:

(4)

(1)

1. Paulo Ganime - RJ

(4)

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
2. 12/12/2019: Designado como titular o Senador Esperidião Amin; designado como suplente a Senadora Mailza Gomes. (Of. 86/2019 da Liderança do
PP)
3. 12/12/2019: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Heitor Freire. (Of. 513/2019 da Liderança do
PSL)
4. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Alexis Fonteyne, em substituição ao Deputado Marcel van Hattem; designado como suplente o
Deputado Paulo Ganime, em substituição ao Deputado Tiago Mitraud. (Of. 144/2019 da Liderança do NOVO)
5. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Pedro Lupion, em substituição ao Deputado Elmar Nascimento. (Of. 884/2019 da Liderança do DEM)
6. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Luiz Pastore, em substituição ao Senador Eduardo Braga; designado como titular o Senador Fernando
Bezerra, em substituição ao Senador Márcio Bittar; designado como suplente o Senador Renan Calheiros; designado como suplente o Senador Dário
Berger. (Of. 253/2019 da Liderança do MDB)
7. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Rogério Carvalho, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como titular o Senador
Jean Paul Prates, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Jaques Wagner. (Of. 121/2019 da Liderança do Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática)
8. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr., em substituição ao Deputado Arthur Lira. (Of. 247/2019 da Liderança do
Bloco PP,MDB,PTB)
9. 17/12/2019: Designado como suplente o Senador Oriovisto Guimarães, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 136/2019 da Liderança do
PODEMOS)
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10. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Luís Miranda, em substituição ao Deputado Pedro Lupion; designado como suplente o Deputado
Pedro Lupion, em substituição ao Deputado Efraim Filho. (Of. 886/2019 da Liderança do DEM)
11. 04/02/2020: Designado como titular o Senador Paulo Albuquerque, em substituição ao Senador Otto Alencar; designado como titular o Senador
Sérgio Petecão, em substituição ao Senador Irajá; designado como suplente o Senador Arolde Oliveira, em substituição ao Senador Angelo Coronel. (Of.
9/2020 da Liderança do PSD) (DCN de 06/02/2020, p. 44)
12. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Vitor Lippi, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio. (Of. 4/2020 da Liderança do PSDB) (DCN
de 13/02/2020, p. 204)
13. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Mauro Benevides Filho, em substituição ao Deputado André Figueiredo; designado como suplente o
Deputado André Figueiredo, em substituição ao Deputado Afonso Motta. (Of. 4/2020 - Liderança do PDT) (DCN de 13/02/2020, p. 203)
14. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Izalci Lucas, em substituição ao Senador Roberto Rocha. (Of. 6/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de
13/02/2020, p. 205)
15. 11/02/2019: Designado como titular o Senador Reguffe, em substituição ao Senador Álvaro Dias. (Of. 12/2020 da Liderança do Podemos) (DCN de
13/02/2020, p. 206)

Secretário: Tiago Brum
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 910/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 910, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 910, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: Lucio Mosquini (MDB-RO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Irajá (PSD-TO)
RELATOR REVISOR: Luis Miranda (DEM-DF)
Designação: 13/12/2019
Instalação: 17/12/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM

(2)

Confúcio Moura - MDB/RO
Daniella Ribeiro - PP/PB (3)

1. Eduardo Gomes - MDB/TO

(2)

(2)

2. Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
3. Ciro Nogueira - PP/PI (3)

(2,21)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

1. Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE
2. Randolfe Rodrigues - REDE/AP (17)

(17)

(17)

PSD
Omar Aziz - AM
Irajá - TO

1. Carlos Viana - MG (24)
2. Paulo Albuquerque - PT/PA

(24)

(24)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Rocha - PT/PA (15)
Telmário Mota - PROS/RR

1. Jean Paul Prates - PT/RN
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(15)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Wellington Fagundes - PL/MT

(4)

1. Zequinha Marinho - PSC/PA

(4)

PODEMOS
Oriovisto Guimarães - PR

(27)

1. Juíza Selma - PP/MT

(16,27)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Neri Geller - PP/MT

1. Rogério Peninha Mendonça - MDB/SC
(14)

Lucio Mosquini - MDB/RO

(13)

2. VAGO

PT
Valmir Assunção - BA

(20)

1. Célio Moura - TO

Nelson Barbudo - MT

(6,9)

(20)

PSL
1. Coronel Chrisóstomo - RO

(6,9)

PSD
(12)

Joaquim Passarinho - PA

1. Sidney Leite - AM

(11,19)

PL
Zé Vitor - MG

(7)

1. Marcelo Ramos - AM

PSB
Vilson da Fetaemg - MG

(10)

1. Bira do Pindaré - MA

(10)

REPUBLICANOS
Aroldo Martins - PR

(28)

1. João Roma - BA

PSDB
Mara Rocha - AC

(25)

1. Celso Sabino - PA

(26)

DEM
Jose Mario Schreiner - GO

(5,8,18)

1. Luis Miranda - DF

(8,18)

PDT
Zé Silva - SOLIDARIEDADE/MG

(23)

1. Subtenente Gonzaga - MG

(22,30,31)

PODEMOS
Léo Moraes - RO

(29)

1. Bacelar - BA

PROS
Toninho Wandscheer - PR
Notas:

(1)

1. Capitão Wagner - CE

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
2. 13/12/2019: Designado como titular o Senador Eduardo Braga; designado como titular o Senador Confúcio Moura; designado como suplente o
Senador Eduardo Gomes; designado como suplente o Senador Luiz do Carmo. (Of. 251/2019 da Liderança do MDB)
3. 13/12/2019: Designada como titular a Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador Ciro Nogueira. (Of. 87/2019 da Liderança do PP)
4. 13/12/2019: Designado como titular o Senador Wellington Fagundes; designado como suplente o Senador Zequinha Marinho. (Of. 83/2019 da
Liderança do Bloco Vanguarda)
5. 13/12/2019: Designado como titular o Deputado José Mário Schreiner. (Of. 876/2019 da Liderança do DEM)
6. 13/12/2019: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Heitor Freire. (Of. 513/2019 da Liderança do
PSL)
7. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Zé Vitor, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (Of. 425/2019 da Liderança do PL)
8. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Luis Miranda, em substituição ao Deputado Jose Mario Schreiner; designado como suplente o
Deputado Jose Mario Schreiner. (Of. 877/2019 da Liderança do DEM)
9. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Nelson Barbudo, em substituição ao Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado
Coronel Chrisóstomo, em substituição ao Deputado Heitor Freire. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL)
10. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Vilson da Fetaemg, em substituição ao Deputado Tadeu Alencar; designado como suplente o
Deputado Bira do Pindaré, em substituição ao Deputado Elias Vaz. (Of. 349/2019 da Liderança do PSB)
11. 17/12/2019: Designado como suplente o Deputado Hugo Leal, em substituição ao Deputado Diego Andrade. (Of. 557/2019 da Liderança do PSD)
12. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Joaquim Passarinho, em substituição ao Deputado André de Paula. (Of. 559/2019 da Liderança do
PSD)
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13. 17/12/2019: Designado como suplente o Deputado Rogério Peninha Mendonça. (Of. 249/2019 da Liderança do Bloco PP,MDB,PTB)
14. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Lucio Mosquini, em substituição ao Deputado Baleia Rossi. (Of. 250/2019 da Liderança do Bloco
PP,MDB,PTB)
15. 17/12/2019: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como suplente o Senador Jean
Paul Prates, em substituição ao Senador Rogério Carvalho. (Of. 122/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática)
16. 17/12/2019: Designado como suplente o Senador Elmano Férrer, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 137/2019 da Liderança do
PODEMOS)
17. 17/12/2019: Designada como titular a Senadora Eliziane Gama, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues; designado como suplente Senador
Alessandro Vieira, em substituição à Senadora Leila Barros; designado como suplente o Senador Randolfe Rodrigues. (Of. 154/2019 da Liderança do
Bloco Senado Independente)
18. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado José Mario Schreiner, em substituição ao Deputado Luís Miranda; designado como suplente o
Deputado Luís Miranda. (Of. 885/2019 da Liderança do DEM)
19. 17/12/2019: Designado como suplente o Deputado Sidney Leite, em substituição ao Deputado Hugo Leal. (Of. 560/2019 da Liderança do PSD)
20. 17/12/2019: Designado como titular o Deputado Valmir Assunção, em substituição ao Deputado Paulo Pimenta; designado como suplente o
Deputado Célio Moura, em substituição ao Deputado Rui Falcão. (Of. 695/2019 da Liderança do PT)
21. 18/12/2019: Designado como suplente o Senador Mecias de Jesus, em substituição ao Senador Luiz do Carmo. (Of. 252/2019 da Liderança do MDB)
22. 18/12/2019: Designado como suplente o Deputado Subtenente Gonzaga, em substituição ao Deputado Afonso Motta. (Of. 403/2019 da Liderança do
PDT)
23. 19/12/2019: Designado como titular o Deputado Zé Silva, em substituição ao Deputado André Figueiredo. (Of. 402/2019 da Liderança do PDT) (DCN
de 06/02/2020, p. 46)
24. 04/02/2020: Designado como titular o Senador Omar Aziz, em substituição ao Senador Otto Alencar; designado como suplente o Senador Carlos
Viana, em substituição ao Senador Angelo Coronel; designado como suplente o Senador Paulo Albuquerque. (Of. 10/2020 da Liderança do PSD) (DCN de
06/02/2020, p. 45)
25. 07/02/2020: Designada como titular a Deputada Mara Rocha, em substituição ao Deputado Celso Sabino (PSDB). (Of. 6/2020 da Liderança do PSDB)
(DCN de 13/02/2020, p. 207)
26. 07/02/2020: Designado como suplente o Deputado Celso Sabino (PSDB), em substituição ao Deputado Adolfo Viana (PSDB). (Of. 8/2020 da Liderança
do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 208)
27. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Oriovisto Guimarães, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designada como suplente a Senadora
Juíza Selma, em substituição ao Senador Elmano Férrer. (Of. 13/2020 da Liderança do PODEMOS) (DCN de 13/02/2020, p. 209)
28. 13/02/2020:Designado como titular o Deputado Aroldo Martins em substituição ao Deputado Jhonatan de Jesus. (Of. 006/2020 da Liderança do
Republicanos) (DCN de 20/02/2020, p. 39)
29. 18/02/2020: Designado como titular o Deputado Léo Moraes, em substituição ao Deputado José Nelto. (Of. 29/2020 da Liderança do PODEMOS)
(DCN de 20/02/2020, p. 40)
30. 11/03/2020: Designado como suplente o Deputado Túlio Gadelha, em substituição ao Deputado Subtenente Gonzaga. (Of. 29/2020 - Liderança do
PDT)
31. 12/03/2020: Designado como membro suplente o Deputado Subtenente Gonzaga, em substituição ao Deputado Túlio Gadelha. (Of.30/2020 Liderança do PDT)

Secretário: Marcos Melo
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CMMPV 913/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 913, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 913, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 04/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Marcio Bittar - MDB/AC (6)
Luiz do Carmo - MDB/GO (6)
Luis Carlos Heinze - PP/RS (5)

1. Jarbas Vasconcelos - MDB/PE
2. Simone Tebet - MDB/MS (6)
3. Vanderlan Cardoso - PSD/GO

(6)

(5)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Antonio Anastasia - PSD/MG
Major Olimpio - PSL/SP

(9)

1. VAGO (9)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Nelsinho Trad - MS
Irajá - TO (7)

(7)

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

(7)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Rocha - PT/PA (11)
Telmário Mota - PROS/RR

1. Zenaide Maia - PROS/RN
2. Jean Paul Prates - PT/RN

(11)
(11)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Elmano Férrer - PI

(4)

1. Marcos do Val - ES

(4)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Arthur Lira - PP/AL

1. VAGO

Alceu Moreira - MDB/RS

(8,10)

2. VAGO

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSL
VAGO

(2,3)

1. VAGO

(2,3)

PSD
André de Paula - PE

1. Diego Andrade - MG

PL
Wellington Roberto - PB

1. Marcelo Ramos - AM

PSB
Tadeu Alencar - PE

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Aroldo Martins - PR

(12)

1. Benes Leocádio - RN

(13)

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Elmar Nascimento - BA

1. Efraim Filho - PB

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Bacelar - BA

PSC
André Ferreira - PE
Notas:

(1)

1. Glaustin Fokus - GO

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
2. 04/02/2020: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL - DCN
de 19/12/2019, p. 311)
3. 18/3/2020: Ficam em vacância as vagas de titular e suplente. (OF. 61/2020 - Liderança do PSL)
4. 05/02/2020: Designado como titular o Senador Elmano Férrer, em substituição ao Senador Alvaro Dias; designado como suplente o Senador Marcos
do Val, em substituição ao Senador Eduardo Girão. (Of. 5/2020 da Liderança do PODEMOS) (DCN de 06/02/2020, p. 47)
5. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Luis Carlos Heinze (PP), em substituição à Senadora Daniella Ribeiro (PP). Designado como suplente o
Senador Vanderlan Cardoso (PP), em substituição ao Senador Ciro Nogueira (PP). (Of. 2/2020 da Liderança do PP) (DCN de 13/02/2020, p. 211)
6. 07/02/2020: Designados como titulares os Senadores Márcio Bittar (MDB) e Luiz do Carmo (MDB), em substituição aos Senadores Eduardo Braga
(MDB) e Márcio Bittar (MDB), respectivamente. Designados como suplentes o Senador Jarbas Vasconcelos (MDB) e a Senadora Simone Tebet (MDB). (Of.
2/2020 da Liderança do MDB) (DCN de 13/02/2020, p. 210)
7. 05702/2020: Designados como titulares o Senador Nelsinho Trad (PSD), em substituição ao Senador Otto Alencar (PSD), e o Senador Irajá (PSD), que
se mantém na vaga. Designado como suplente o Senador Angelo Coronel (PSD), que se mantém na vaga. (Of. 2/2020 da Liderança do PSD) (DCN de
13/02/2020, p. 212)
8. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Sérgio Souza (MDB), em substituição ao Deputado Baleia Rossi (MDB). (Of. 10/2020 da Liderança do
Bloco MDB PP PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 214)
9. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Antônio Anastasia, em substituição ao Senador Roberto Rocha, desligado da suplência o Senador Izalci
Lucas. (Of. 8/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 213)
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10. 13/02/2020:Designado como titular o Deputado Alceu Moreira em substituição ao Deputado Sergio Souza. (Of. 022/2020 da Liderança do bloco PP/
MDB/PTB) (DCN de 20/02/2020, p. 42)
11. 14/02/2020: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Humberto Costa; designado como suplente o Senador
Jean Paul Prates, em substituição ao Senador Rogério Carvalho. (Of. 5/2020 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de
20/02/2020, p. 41)
12. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado Aroldo Martins em substituição ao Deputado Jhonatan De Jesus. (Of. 15/2020 - Liderança do
Republicanos)
13. 11/03/2020: Designado como Suplente o Deputado Benes Leocádio; em substituição ao Deputado João Roma.(Of. 015/2020 - Liderança do
Republicanos)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 914/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 914, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 914, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Confúcio Moura - MDB/RO (8)
Luiz do Carmo - MDB/GO (8)
Ciro Nogueira - PP/PI (15)

1. Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
2. Jarbas Vasconcelos - MDB/PE (8)
3. Esperidião Amin - PP/SC (15)

(8)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Soraya Thronicke - PSL/MS

(9,10)

1. Izalci Lucas - PSDB/DF (10)
2. Major Olimpio - PSL/SP (4)

(4)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Prisco Bezerra (21)
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Otto Alencar - BA
Irajá - TO

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Humberto Costa - PT/PE
Zenaide Maia - PROS/RN

1. Jaques Wagner - PT/BA (19)
2. Paulo Rocha - PT/PA (19)

(19)
(19)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

(11,17)

1. Styvenson Valentim - RN

(11)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Arthur Lira - PP/AL

1. Luisa Canziani - PTB/PR

Raul Henry - MDB/PE

(5)

(13)

2. VAGO

PT
Paulo Pimenta - RS

(2)

1. Margarida Salomão - MG

(2)

PSL
Professora Dayane Pimentel - BA

(3,14,22)

1. Nereu Crispim - RS

(3,22)

PSD
Diego Andrade - MG

1. Antonio Brito - BA

PL
Marcelo Ramos - AM

(12)

1. Marcão Gomes - RJ

(18)

PSB
Elias Vaz - GO

(16)

1. Danilo Cabral - PE

(16)

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende - TO

(1)

1. Alexandre Leite - SP

PDT
Sergio Vidigal - ES

(7)

1. Mauro Benevides Filho - CE

(6)

PODEMOS
Léo Moraes - RO

(20)

1. Bacelar - BA

CIDADANIA
Arnaldo Jardim - SP
Notas:

1. Da Vitoria - ES

1. 11/02/2020: Designada como titular a Deputada Dorinha Seabra Rezende, em substituição ao Deputado Efraim Filho. (Of. 8/2020 da Liderança do
DEM) (DCN de 13/02/2020, p. 220)
2. 05/02/2020: Designado como titular o Deputado Paulo Pimenta; designada como suplente a Deputada Margarida Salomão. (Of. 3/2020 da Liderança
do PT) (DCN de 06/02/2020, p. 50)
3. 05/02/2020: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL - DCN
de 19/12/2019, p. 311) (DCN de 13/02/2020, p. 219)
4. 07/02/2020: Designado como titular a Senadora Soraya Thronicke (PSL), em substituição ao Senador Major Olímpio (PSL), que passa à condição de
suplente. (Of. 5/2020 da Liderança do PSL)
5. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Raul Henry (MDB), em substituição ao Deputado Baleia Rossi (MDB). (Of. 14/2020 da Liderança do
Bloco MDB PP PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 223)
6. 07/02/2020: Designado como suplente o Deputado Mauro Benevides Filho (PDT), em substituição ao Deputado Afonso Motta (PDT). (Of. 5/2020 da
Liderança do PDT) (DCN de 13/02/2020, p. 218)
7. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Sérgio Vidigal (PST), em substituição ao Deputado André Figueiredo. (Of. 1/2020 da Liderança do
PDT) (DCN de 13/02/2020, p. 215)
8. 07/02/2020: Designados como titulares os Senadores Confúcio Moura (MDB) e Luiz do Carmo (MDB), em substituição aos Senadores Eduardo Braga
(MDB) e Márcio Bittar (MDB), respectivamente. Designados como suplentes os Senadores Mecias de Jesus (Republicanos) e Jarbas Vasconcelos (MDB),
em vagas existentes. (Of. 3/2020 da Liderança do MDB) (DCN de 13/02/2020, p. 216)
9. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Izalci Lucas, em substituição ao Senador Roberto Rocha. (Of. 9/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de
13/02/2020, p. 221)
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10. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Roberto Rocha, em substituição ao Senador Izalci Lucas, que passa a assumir a vaga de suplente. (Of.
18/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 226)
11. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Reguffe e o Senador Styvenson Valentim como suplente, em substituição aos Senadores Álvaro Dias e
Eduardo Girão . (Of. 14/2020 da Liderança do Podemos) (DCN de 13/02/2020, p. 224)
12. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado Marcelo Ramos, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (Of. 08/2020 da Liderança do PL)
13. 11/02/2020: Designado como suplente a Deputada Luisa Canziani. (Of. 10/2020 da Liderança do Bloco PP/MDB/PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 225)
14. 11/02/2020: Designada como titular a Deputada Soraya Manato, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 12/2020 da Liderança do PSL) (DCN de
13/02/2020, p. 222)
15. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Ciro Nogueira, em substituição à Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador
Esperidião Amin. (Of. 3/2020 da Liderança do PP) (DCN de 13/02/2020, p. 217)
16. 12/02/2020: Designado como titular o Deputado Elias Vaz, em substituição ao Deputado Tadeu Alencar; designado como suplente o Deputado Danilo
Cabral. (Of. 9/2020 da Liderança do PSB) (DCN de 20/02/2020, p. 44)
17. 17/02/2020: Designado como titular o Senador Eduardo Girão, em substituição ao Senador Reguffe. (Of. 24/2020 da Liderança do PODEMOS) (DCN
de 20/02/2020, p. 45)
18. 18/02/2020: Designado como suplente o Deputado Marcão Gomes,(Of. n°025/2020 da Liderança de PL). (DCN de 20/02/2020, p. 46)
19. 18/02/2020: Designado como titular o Senador Humberto Costa, em substituição ao Senador Rogério Carvalho; designada como titular a Senadora
Zenaide Maia, em substituição ao Senador Telmário Mota; e designados como suplentes os Senadores Jaques Wagner e Paulo Rocha. (Of. n° 006/2020 da
Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática). (DCN de 20/02/2020, p. 43)
20. 18/02/2020: Designado como titular o Deputado Léo Moraes, em substituição ao Deputado José Nelto. (Of. 30/2020 da Liderança do PODEMOS)
(DCN de 20/02/2020, p. 47)
21. 03/03/2020: Designado como titular o Senador Prisco Bezerra, em substituição ao Senador Weverton. Of. 011/2020 da Liderança do Senado
Independente)
22. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Professora Dayane Pimentel, como suplente, fica indicado o Deputado Nereu Crispim. (OF. 61/2020 Liderança do PSL)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 915/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 915, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 915, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Dário Berger - MDB/SC (4)
Marcelo Castro - MDB/PI (4)
Esperidião Amin - PP/SC (3,13)

1. Eduardo Gomes - MDB/TO (4)
2. Renan Calheiros - MDB/AL (4)
3. Daniella Ribeiro - PP/PB (3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

(10)

1. Weverton - PDT/MA (10)
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Sérgio Petecão - AC
Paulo Albuquerque

(5)

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Jean Paul Prates - PT/RN
Telmário Mota - PROS/RR

1. Paulo Rocha - PT/PA (11)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(11)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Juíza Selma

(8)

1. Oriovisto Guimarães - PR

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Laercio Oliveira - PP/SE

(12)

Marcos Aurélio Sampaio - MDB/PI

1. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - PP/RJ
(7)

(12)

2. VAGO

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSL
Felipe Francischini - PR

(2,14,15)

1. Nereu Crispim - RS

(2,15)

PSD
Diego Andrade - MG

1. Antonio Brito - BA

PL
João Carlos Bacelar - BA

(9)

1. Wellington Roberto - PB

(9)

PSB
Tadeu Alencar - PE

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Rodrigo de Castro - MG

(6)

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Leur Lomanto Júnior - BA

(1)

1. VAGO

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Bacelar - BA

AVANTE
Luis Tibé - MG
Notas:

1. Pastor Sargento Isidório - BA

1. 05/02/2020: Designado como titular o Deputado Leur Lomanto Júnior. (Of. 3/2020 da Liderança do DEM) (DCN de 06/02/2020, p. 51)
2. 05/02/2020: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL - DCN
de 19/12/2019, p. 311)
3. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Vanderlan Cardoso (PP), em substituição à Senadora Daniella Ribeiro (PP), que passa à condição de
suplente, em substituição ao Senador Ciro Nogueira (PP). (Of. 4/2020 da Liderança do PP) (DCN de 13/02/2020, p. 229)
4. 07/02/2020: Designados como titulares os Senadores Dário Berger (MDB) e Marcelo Castro (MDB), em substituição aos Senadores Eduardo Braga
(MDB) e Márcio Bittar (MDB). Designados como suplentes os Senadores Eduardo Gomes (MDB) e Renan Calheiros (MDB), em vagas existentes. (Of.
4/2020 da Liderança do MDB) (DCN de 13/02/2020, p. 228)
5. 07/02/2020: Designados como titulares os Senadores Sérgio Petecão (PSD) e Paulo Albuquerque (PSD), em substituição aos Senadores Otto Alencar
(PSD) e Irajá (PSD), respectivamente. (Of. 4/2020 da Liderança do PSD) (DCN de 13/02/2020, p. 230)
6. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Rodrigo de Castro (MDB), em substituição ao Deputado Carlos Sampaio (PSDB). (Of. 2/2020 da
Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 227)
7. 07/02/2020: Designado como titular o Deputado Marcos Aurélio Sampaio (MDB), em substituição ao Deputado Baleia Rossi (MDB. (Of. 11/2020 da
Liderança do Bloco MDB PP PTB) (DCN de 13/02/2020, p. 232)
8. 11/02/2020: Designado como titular a Senadora Juíza Selma e o Senador Oriovisto Guimarães, em substituição aos Senadores Álvaro Dias e Eduardo
Girão. (Of. 15/2020 da Liderança do Podemos) (DCN de 13/02/2020, p. 234)
9. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado João Carlos Bacelar, em substituição ao Deputado Wellington Roberto; designado como suplente o
Deputado Wellington Roberto, em substituição ao Deputado Marcelo Ramos. (Of. 11/2020 da Liderança do PL) (DCN de 13/02/2020, p. 233)
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10. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Alessandro Vieira, em substituição ao Senador Weverton; designado como suplente o Senador
Weverton, em substituição à Senadora Leila Barros. (Of. 6/2020 da Liderança do Bloco Senado Independente) (DCN de 13/02/2020, p. 231)
11. 14/02/2020: Designado como titular o Senador Jean Paul Prates, em substituição ao Senador Rogério Carvalho; designado como suplente o Senador
Paulo Rocha. (Of. 7/2020 do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de 20/02/2020, p. 48)
12. 20/02/2020: Designado como titular o Deputado Laercio Oliveira, em substituição ao Deputado Arthur Lira; designado como suplente o Deputado Dr.
Luiz Antônio Teixeira Jr.(Of. n° 028/2020 da Liderança do Progressistas). (DCN de 27/02/2020, p. 7)
13. 03/03/2020): Designado como titular o Senador Esperidião Amin, em substituição ao Senador Vanderlan Cardoso. (Of. 12/2020 da Liderança do PP)
14. 04/03/2020: Designado como titular o Deputado Nicoletti, em substituição à Deputada Bia Kicis. (Of. 44/2020 da Liderança do PSL)
15. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Felipe Francischini, como suplente, fica indicado o Deputado Nereu Crispim. (OF. 61/2020 - Liderança
do PSL)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 918/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 918, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 918, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Fernando Bezerra Coelho - MDB/PE (4)
Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR (4)
Mailza Gomes - PP/AC (3)

1. Simone Tebet - MDB/MS (4)
2. Confúcio Moura - MDB/RO (4)
3. Luis Carlos Heinze - PP/RS (3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP
2. Acir Gurgacz - PDT/RO (9)

(9)

(9)

PSD
Sérgio Petecão - AC
Paulo Albuquerque

(5)

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Humberto Costa - PT/PE
Jean Paul Prates - PT/RN

1. Paulo Rocha - PT/PA (11,12)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(12)
(12)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Marcos Rogério - DEM/RO

(11)

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Marcos do Val - ES

(1)

1. Styvenson Valentim - RN

(8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Eduardo da Fonte - PP/PE

(18)

1. Guilherme Mussi - PP/SP

Gutemberg Reis - MDB/RJ

(7)

2. VAGO

(18)

PT
Rui Falcão - SP

(20)

1. VAGO

PSL
Delegado Pablo - AM

(2,23)

1. Nereu Crispim - RS

(2,16,23)

PSD
Júlio Cesar - PI

(21)

1. Antonio Brito - BA

PL
Marcelo Ramos - AM

(17)

1. VAGO

PSB
Felipe Carreras - PE

(22)

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
João Campos - GO

(13)

1. Capitão Alberto Neto - AM

(19)

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Efraim Filho - PB

1. Alexandre Leite - SP

PDT
Mauro Benevides Filho - CE

(6)

1. André Figueiredo - CE

(6)

PODEMOS
Diego Garcia - PR

(10)

1. Bacelar - BA

(10,15)

SOLIDARIEDADE
Aluisio Mendes - PSC/MA
Notas:

(14)

1. Dr. Leonardo - MT

1. 05/02/2020: Designado como titular o Senador Marcos do Val. (Of. 7/2020 da Liderança do PODEMOS) (DCN de 06/02/2020, p. 54)
2. 05/02/2020: Designado como titular o Deputado Sanderson; designado como suplente o Deputado Eduardo Bolsonaro. (Of. 1/2020 da Liderança do
PSL) (DCN de 06/02/2020, p. 53)
3. Designada como titular a Senadora Mailza Gomes, em substituição à Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador Luis Carlos
Heinze, em substituição ao Senador Ciro Nogueira (Of. 7/2020 da Liderança do PP/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 248)
4. Designados como titulares o Senador Fernando Bezerra e o Senador Mecias de Jesus, em substituição ao Senador Eduardo Braga e o Senador Marcio
Bittar; designados como suplentes a Senadora Simone Tebet e o Senador Confúcio Moura em vagas existentes (Of. 6/2020 da Liderança do MDB/SF).
(DCN de 13/02/2020, p. 244)
5. Designados como titulares o Senador Sérgio Petecão e o Senador Paulo Albuquerque, em substituição, respectivamente, ao Senador Otto Alencar e ao
Senador Irajá (Of. 7/2020 da Liderança do PSD/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 247)
6. Designado como titular o Deputado Mauro Benevides Filho, em substituição ao Deputado André Figueiredo; designado como suplente o Deputado
André Figueiredo, em substituição ao Deputado Afonso Motta (Of. 7/2020 da Liderança do PDT/CD). (DCN de 13/02/2020, p. 245)
7. Designado como titular o Deputado Gutemberg Reis, em substituição ao Deputado Baleia Rossi (Of. 7/2020 da Liderança do PP-MDB-PTB/CD). (DCN de
13/02/2020, p. 246)
8. 11/02/2020: Designado como suplente o Senador Styvenson Valentim. (Of. 17/2020 da Liderança do Podemos) (DCN de 13/02/2020, p. 250)
9. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Alessandro Vieira, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues; designado como suplente o
Senador Randolfe Rodrigues, em substituição à Senadora Leila Barros; designado como suplente o Senador Acir Gurgacz, em substituição à Senadora
Eliziane Gama. (Of. 7/2020 da Liderança do Bloco Senado Independente) (DCN de 13/02/2020, p. 249)
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10. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado Diego Garcia, em substituição ao Deputado José Nelto; designado como suplente o Deputado Leo
Moraes, em substituição ao Deputado Bacelar. (Of. 19/2020 da Liderança do PODEMOS) (DCN de 13/02/2020, p. 251)
11. 12/02/2020: Designado como titular o Senador Marcos Rogério, em substituição ao Senador Rodrigo Pacheco. (Of. 2/2020 do Bloco Vanguarda) (DCN
de 20/02/2020, p. 51)
12. 14/02/2020: Designado como titular o Senador Humberto Costa, em substituição ao Senador Rogério Carvalho; designado como titular o Senador
Jean Paul Prates, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Paulo Rocha. (Of. 9/2020 da Liderança do Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática) (DCN de 20/02/2020, p. 53)
13. 17/02/2020: Designado como titular o Deputado João Campos, em substituição ao Deputado Jhonatan de Jesus. (Of. 8/2020 da Liderança do
PODEMOS) (DCN de 20/02/2020, p. 52)
14. 18/02/2020: Designado como titular o Deputado Aluisio Mendes (PSC), em substituição ao Deputado Augusto Coutinho. (Of. SN/2020 da Liderança
do Solidariedade) (DCN de 20/02/2020, p. 58)
15. 18/02/2020: Designado como suplente o Deputado Bacelar, em substituição ao Deputado Léo Moraes. (Of. 31/2020 da Liderança do PODEMOS)
(DCN de 20/02/2020, p. 57)
16. 18/02/2020: Designado como suplente o Deputado Delegado Pablo, em substituição ao Deputado Eduardo Bolsonaro. (Of. 18/2020 da Liderança do
PSL) (DCN de 20/02/2020, p. 54)
17. 19/02/2020: Designado como titular o Deputado Marcelo Ramos, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (Of. 27/2020 da Liderança do PL)
(DCN de 20/02/2020, p. 55)
18. 19/02/2020: Designado como titular o Deputado Eduardo da Fonte (PP/PE) em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL); designado como
suplente o Deputado Guilherme Mussi(Of. 57/2020 da Liderança do PT). (DCN de 20/02/2020, p. 56)
19. 04/03/2020: Designado como suplente o Deputado Capitão Alberto Neto, em substituição ao Deputado João Roma. (Of. 013/2020 da Liderança do
Republicanos)
20. 04/03/2020: Designado como titular o Deputado Rui Falcão, em substituição ao Deputado ENIO VERRI. (Of. 61/2020 da Liderança do PT)
21. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado Júlio César, em substituição ao Deputado Diego Andrade.(Of. 67/2020 - Liderança do PSD)
22. 12/03/2020: Designado como membro titular o Deputado Felipe Carreras, em substituição ao Deputado Tadeu Alencar.(Of. 018/2020 - Liderança do
PSB)
23. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Delegado Pablo, como suplente, fica indicado o Deputado Nereu Crispim. (OF. 61/2020 - Liderança do
PSL)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 917/2019 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 917, de 2019
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 917, de 2019.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Dário Berger - MDB/SC
Marcio Bittar - MDB/AC
Daniella Ribeiro - PP/PB

(4)

1. Luiz Pastore - MDB/AC (4)
2. Jader Barbalho - MDB/PA
3. Ciro Nogueira - PP/PI

(4)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Mara Gabrilli - PSDB/SP
Major Olimpio - PSL/SP

(7)

1. VAGO (7)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Flávio Arns - REDE/PR

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP (10)
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

(10)

PSD
Carlos Viana - MG
Paulo Albuquerque

(5)

1. Nelsinho Trad - MS
2. VAGO

(5)

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Humberto Costa - PT/PE
Zenaide Maia - PROS/RN

1. Paulo Paim - PT/RS (13)
2. Telmário Mota - PROS/RR

(13)
(13)

(13)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

(2,16)

1. Styvenson Valentim - RN

(8,16)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Celina Leão

(14)

1. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. - PP/RJ

Raul Henry - MDB/PE

(6)

(14)

2. VAGO

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSL
VAGO

(1,3)

1. VAGO

(1,3)

PSD
Diego Andrade - MG

1. Antonio Brito - BA

PL
Marcelo Ramos - AM

(9)

1. VAGO

PSB
Mauro Nazif - RO

(11)

1. Rodrigo Coelho - SC

(12)

REPUBLICANOS
Maria Rosas - SP

(15)

1. Marcelo Calero - CIDADANIA/RJ

(17)

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Efraim Filho - PB

1. Alexandre Leite - SP

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Bacelar - BA

REDE
Joenia Wapichana - RR
Notas:

1. VAGO

1. 18/3/2020: Ficam em vacância as vagas de titular e suplente. (OF. 61/2020 - Liderança do PSL)
2. 05/02/2020: Designado como titular o Senador Romário. (Of. 6/2020 da Liderança do PODEMOS) (DCN de 06/02/2020, p. 52)
3. 05/02/2020: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL - DCN
de 19/12/2019, p. 311)
4. Designado como titular o Senador Dário Berger, em substituição ao Senador Eduardo Braga; designados como suplentes o Senador Luiz Pastore e o
Senador Jader Barbalho em vagas existentes (Of. 5/2020 da Liderança do MDB/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 237)
5. Designados como titulares o Senador Carlos Viana e o Senador Paulo Albuquerque, em substituição, respectivamente, ao Senador Otto Alencar e ao
Senador Irajá; designado como suplente o Senador Nelsinho Trad, em substituição ao Senador Angelo Coronel (Of. 6/2020 da Liderança do PSD/SF). (DCN
de 13/02/2020, p. 238)
6. Designado como titular o Deputado Raul Henry, em substituição ao Deputado Baleia Rossi (Of. 15/2020 da Liderança do PP-MDB-PTB/CD). (DCN de
13/02/2020, p. 242)
7. 07/02/2020: Designado como titular a Senadora Mara Gabrilli, em substituição ao Senador Roberto Rocha, desligado da suplência o Senador Izalci
Lucas. (Of. 12/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 241)
8. 11/02/2020: Designado como suplente o Senador Eduardo Girão. (Of. 16/2020 da Liderança do Podemos) (DCN de 13/02/2020, p. 243)
9. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado Marcelo Ramos, em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (Of. 09/2020 da Liderança do PL)
(DCN de 13/02/2020, p. 240)
10. 11/02/2020: Designado como titular o Senador Flávio Arns, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues; designado como suplente o Senador
Randolfe Rodrigues, em substituição à Senadora Leila Barros. (Of. 8/2020 da Liderança do Bloco Senado Independente) (DCN de 13/02/2020, p. 239)
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11. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado Mauro Nazif, em substituição ao Deputado Tadeu Alencar. (Of. 1/2020 da Liderança do PSB) (DCN de
13/02/2020, p. 236)
12. 12/02/2020: Designado como suplente o Deputado Rodrigo Coelho, em substituição ao Deputado Elias Vaz. (Of. 5/2020 da Liderança do PSB) (DCN de
20/02/2020, p. 49)
13. 18/02/2020: Designados como titulares os Senadores Humberto Costa e Zenaide Maia, em substituição aos Senadores Rogério Carvalho e Telmário
Mota; designados como suplentes os Senadores Paulo Paim e Telmário Mota. (Of. 8/2020 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática)
(DCN de 20/02/2020, p. 50)
14. 20/02/2020: Designada como titular a Deputada Celina Leão, em substituição ao Deputado Arthur Lira; designado como suplente o Deputado Dr. Luiz
Antônio Teixeira Jr. (Of. n° 029/2020 da Liderança do do Progressistas). (DCN de 27/02/2020, p. 8)
15. 03/03/2020: Designado como titular a Deputada Maria Rosas , em substituição ao Deputado Jhonatan de Jesus. (Of. 014/2020 da Liderança do
Republicanos)
16. 10/03/2020: Designado como titular o Senador Eduardo Girão, em substituição ao Senador Romário; designado como suplente o Senador Styvenson
Valentim. (Of. 27/2020 da Liderança do PODEMOS)
17. 11/03/2020: Designado como membro Suplente o Deputado Marcelo Calero; em substituição ao Deputado João Roma. (Of. 19/2020 - Liderança do
Republicanos)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 919/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 919, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 919, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/02/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcelo Castro - MDB/PI
Luis Carlos Heinze - PP/RS

(4)

1. Confúcio Moura - MDB/RO
2. Renan Calheiros - MDB/AL (4)
3. Vanderlan Cardoso - PSD/GO (3,4)

(4)
(3)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Plínio Valério - PSDB/AM
Major Olimpio - PSL/SP

(7)

1. VAGO (7)
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Jorge Kajuru - CIDADANIA/GO

(9)

PSD
Nelsinho Trad - MS (5)
Arolde de Oliveira - RJ

1. Angelo Coronel - BA
2. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Paulo Rocha - PT/PA
Paulo Paim - PT/RS

1. Jaques Wagner - PT/BA (12)
2. Zenaide Maia - PROS/RN

(12)
(12)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Elmano Férrer - PI

(1)

1. Lasier Martins - RS

(1,8)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB
Arthur Lira - PP/AL
VAGO

1. VAGO

(6,13)

2. VAGO

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(2,10,15)

1. Heitor Freire - CE

(2,10,15)

PSD
Diego Andrade - MG

1. Antonio Brito - BA

PL
José Rocha - BA

(14)

1. Marcelo Ramos - AM

PSB
Tadeu Alencar - PE

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. João Roma - BA

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Adolfo Viana - BA

DEM
Efraim Filho - PB

1. Alexandre Leite - SP

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
José Nelto - GO

1. Bacelar - BA

PSOL
Fernanda Melchionna - RS
Notas:

(11)

1. Marcelo Freixo - RJ

1. 05/02/2020: Designado como titular o Senador Elmano Férrer; designado como suplente o Senador Romário. (Of. 8/2020 da Liderança do PODEMOS)
(DCN de 06/02/2020, p. 55)
2. 05/02/2020: Designada como titular a Deputada Bia Kicis; designado como suplente o Deputado Carlos Jordy. (Of. 531/2019 da Liderança do PSL - DCN
de 19/12/2019, p. 311)
3. Designado como titular o Senador Luis Carlos Heinze, em substituição a Senadora Daniella Ribeiro; designado como suplente o Senador Vanderlan
Cardoso, em substituição ao Senador Ciro Nogueira (Of. 8/2020 da Liderança do PP/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 254)
4. Designado como titular o Senador Marcelo Castro, em substituição ao Senador Marcio Bittar; designados como suplentes o Senador Confúcio Moura e
o Senador Renan Calheiros em vagas existentes (Of. 7/2020 da Liderança do MDB/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 252)
5. Designados como titulares o Senador Nelsinho Trad e o Senador Arolde de Oliveira, em substituição, respectivamente, ao Senador Otto Alencar e ao
Senador Irajá (Of. 12/2020 da Liderança do PSD/SF). (DCN de 13/02/2020, p. 256)
6. Designado como titular o Deputado Darcísio Perondi, em substituição ao Deputado Baleia Rossi (Of. 8/2020 da Liderança do PP-MDB-PTB/CD). (DCN de
13/02/2020, p. 253)
7. 07/02/2020: Designado como titular o Senador Plínio Valério, em substituição ao Senador Roberto Rocha, desligado da suplência o Senador Izalci
Lucas. (Of. 14/2020 da Liderança do PSDB) (DCN de 13/02/2020, p. 258)
8. 11/02/2020: Designado como suplente o Senador Lasier Martins, em substituição ao Senador Romário. (Of. 18/2020 da Liderança do Podemos) (DCN
de 13/02/2020, p. 259)
9. 11/02/2020:Designado como suplente o Senador Jorge Kajuru, em substituição à Senadora Eliziane Gama. (Of. 9/2020 da Liderança do Bloco Senado
Independente) (DCN de 13/02/2020, p. 255)
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10. 11/02/2020: Designado como titular o Deputado Carlos Jordy, em substituição à Deputada Bia Kicis; designada como suplente a Deputada Bia Kicis.
(Of. 13/2020 da Liderança do PSL) (DCN de 13/02/2020, p. 257)
11. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum: PSOL.
12. 14/02/2020: Designado como titular o Senador Paulo Rocha, em substituição ao Senador Rogério Carvalho; designado como titular o Senador Paulo
Paim, em substituição ao Senador Telmário Mota; designado como suplente o Senador Jaques Wagner. (Of. 10/2020 da Liderança do Bloco Parlamentar
da Resistência Democrática) (DCN de 20/02/2020, p. 59)
13. 18/02/2020: Deputado Darcisio Perondi é desligado da Comissão (reassunção do Deputado Osmar Terra, titular).
14. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado José Rocha, em substituição ao Deputado Wellington Roberto.(Of. 42/2020 - Liderança do PL)
15. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça, como suplente, fica indicado o Deputado Heitor Freire. (OF. 61/2020 - Liderança do
PSL)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 922/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 922, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 922, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 04/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Marcelo Castro - MDB/PI (2)
Confúcio Moura - MDB/RO (2)
Ciro Nogueira - PP/PI

1. Marcio Bittar - MDB/AC (2)
2. Luiz do Carmo - MDB/GO (2)
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Antonio Anastasia - MG
Vanderlan Cardoso - GO

(6)

1. Sérgio Petecão - AC (6)
2. Paulo Albuquerque - PT/SE

(6)

(6)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Marcos Rogério - DEM/RO

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSC, PSD, PSDB, PSL, REPUBLICANOS,
SOLIDARIEDADE
Nicoletti - PSL/RR
Fernando Rodolfo - PL/PE
Arthur Lira - PP/AL
Diego Andrade - PSD/MG

1.
2.
3.
4.

(3)

Nereu Crispim - PSL/RS
VAGO
VAGO
VAGO

Baleia Rossi - MDB/SP
Carlos Sampaio - PSDB/SP

5. VAGO
6. VAGO

Jhonatan de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Kim Kataguiri - DEM/SP (4)

7. VAGO
8. VAGO

(5)

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

PDT
André Figueiredo - CE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Igor Timo - MG

PCdoB
Perpétua Almeida - AC
Notas:

(1)

1. Renildo Calheiros - PE

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
2. 04/03/2020: Designados como titulares os Senadores Marcelo Castro e Confúcio Moura; designados como suplentes os Senadores Márcio Bittar e Luiz
do Carmo. (Of. 12/2020 da Liderança do MDB)
3. 05/03/2020: Designado como titular o Deputado Fernando Rodolfo em substituição ao Deputado Wellington Roberto. (Of. 033/2020 da Liderança do
PL/CD.)
4. 12/03/2020: Designado como membro titular o Deputado Kim Kataguiri, em substituição ao Deputado Efraim Filho. (Of. 061/2020 - Liderança do PP)
5. 18/3/2020: Designado o Deputado Nereu Crispim como suplente. (OF. 61/2020 - Liderança do PSL)
6. 25/03/2020: Designados como titulares o Senador Antonio Anastasia em substituição ao Senador Otto Alencar, e o Senador Vanderlan Cardoso em
substituição ao Senador Irajá. Designados como suplentes o Senador Sérgio Petecão em substituição ao Senador Angelo Coronel, e o Senador Paulo
Albuquerque. (Of. 35/2020 - Liderança do PSD)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 923/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória n° 923, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 923, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 05/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Marcio Bittar - MDB/AC (5)
Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Ciro Nogueira - PP/PI (2)

1. Dário Berger - MDB/SC (5)
2. Jader Barbalho - MDB/PA (5)
3. Mailza Gomes - PP/AC (2)

(5)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Randolfe Rodrigues - REDE/AP

(6)

(7)

PSD
Omar Aziz - AM (15)
Angelo Coronel - BA

1. Vanderlan Cardoso - GO
2. Otto Alencar - BA (15)

(15)

(15)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Marcos Rogério - DEM/RO

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

(11)

1. VAGO
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, PSDB, REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE
Felipe Francischini - PSL/PR

(14)

1. Delegado Pablo - PSL/AM

(13)

Fernando Monteiro - PP/PE
Cezinha de Madureira - PSD/SP (9)
Hildo Rocha - MDB/MA (3)
João Carlos Bacelar - PL/BA (3,12)
Jhonatan de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Carlos Sampaio - PSDB/SP
Efraim Filho - DEM/PB

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cacá Leão - PP/BA
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO

(14)

(13)

PT
Enio Verri - PR

1. Rui Falcão - SP

PSB
Felipe Carreras - PE

(10)

1. Elias Vaz - GO

PDT
Eduardo Bismarck - CE

(8)

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Bacelar - BA

(4)

1. Eduardo Braide - MA

NOVO
Paulo Ganime - RJ
Notas:

(1)

1. Vinicius Poit - SP

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
2. 05/03/2020: Designado como titular o Senador Ciro Nogueira; designada como suplente a Senadora Mailza Gomes. (Of. 18/2020 - Liderança do PP)
3. 05/03/2020: Designado como titular o Deputado Hildo Rocha. (Of. 57/2020 da Liderança do Bloco PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, REPUBLICANOS, DEM,
SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, PSC, AVANTE, PATRIOTA)
4. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado Bacelar, em substituição ao Deputado Léo Moraes. (Of. 49/2020 - Liderança do Podemos)
5. 11/03/2020: Designados como titulares os Senadores Márcio Bittar e Mecias de Jesus (Republicanos), designados como suplentes os Senadores Dário
Berger Nogueira e Jader Barbalho. (Of. 18/2020 - Liderança do MDB)
6. 10/03/2020: Designado como titular a Senadora Eliziane Gama, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues. (Of. 13/2020 - Liderança do Bloco
Senado Independente)
7. 10/03/2020: Designado como Suplente o Senador Ranfolfe Rodrigues, em substituição a Senadora Eliziane Gama. (Of. 13/2020 - Liderança do Bloco
Senado Independente)
8. 11/03/2020: Designado como titular o Deputado Eduardo Bismarck, em substituição ao Deputado Wolney Queiroz. (Of. 27/2020 - Liderança do PDT)
9. 12/03/2020: Designado como titular o Deputado Cezinha de Madureira, em substituição ao Deputado Diego Andrade. (Of. 066/2020 -PP)
10. 12/03/2020: Designado como membro titular o Deputado Felipe Carreras, em substituição ao Deputado Alessandro Molon. (Of. 020/2020 - Liderança
do PSB)
11. 16/03/2020: Designado como titular o Senador Eduardo Girão, em substituição ao Senador Alvaro Dias. (Of. 026/2020 - Liderança do Podemos)
12. 18/03/2020: Designado como titular o Deputado João Carlos Bacelar em substituição ao deputado Wellington Roberto. (Of. 71/2020 - Liderança do
PP)
13. 18/03/2020: Designado como titular o Deputado Fernando Monteiro, em substituição ao Deputado Arthur Lira. Como suplente, indica o Deputado
Cacá Leão. (OF. 64/2020 - Liderança do PP)
14. 18/3/2020: Designado como titular o Deputado Felipe Francischini, como suplente, fica indicado o Deputado Delegado Pablo. (OF. 61/2020 Liderança do PSL)
15. 25/03/2020: Designados como titulares o Senador Omar Aziz em substituição ao Senador Otto Alencar, e o Senador Angelo Coronel em substituição
ao Senador Irajá. Designados como suplentes o Senador Vanderlan Cardoso em substituição ao Senador Angelo Coronel, e o Senador Otto Alencar. (Of.
34/2020 - Liderança do PSD)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 925/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 925, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 925, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 23/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Vanderlan Cardoso - GO
Sérgio Petecão - AC (1)

(1,5)

1. Carlos Viana - MG (1)
2. Paulo Albuquerque - PT/SE

(1)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Wellington Roberto - PL/PB

1. VAGO

Arthur Lira - PP/AL
Diego Andrade - PSD/MG
Baleia Rossi - MDB/SP
Arthur Oliveira Maia - DEM/BA

2.
3.
4.
5.

(4)

VAGO
VAGO
VAGO
Leur Lomanto Júnior - DEM/BA

(4)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(2)

1. Nereu Crispim - RS

(2)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

CIDADANIA
Arnaldo Jardim - SP
Notas:

(3)

1. Paula Belmonte - DF

1. 19/03/2020: Designados como titulares o Senador Irajá e o Senador Sérgio Petecão; designados como suplentes o Senador Carlos Viana e o Senador
Paulo Albuquerque. (Of. 38/2020 - Liderança do PSD)
2. 19/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
3. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
4. 25/03/2020: Designada como titular o Deputado Arthur Maia, em substituição ao Deputado Efraim Filho; designado como suplente o Deputado Leur
Lomanto. (Of. 72/2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
5. 25/03/2020: Designado como titular o Senador Vanderlan Cardoso, em substituição ao Senador Irajá. (Of. 43/2020 - Liderança do PSD)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 926/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 926, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 926, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 25/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Otto Alencar - BA
Carlos Viana - MG

(2)

1. Angelo Coronel - BA
2. Omar Aziz - AM (2)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
VAGO

1. VAGO

VAGO
VAGO
Vinicius Farah - MDB/RJ (5)
Dr. Zacharias Calil - DEM/GO

2.
3.
4.
5.

(4)

VAGO
VAGO
VAGO
David Soares - DEM/SP

(4)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(3)

1. Nereu Crispim - RS

(3)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

PV
Enrico Misasi - SP
Notas:

(1)

1. Célio Studart - CE

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
2. 25/03/2020: Designados como titulares o Senador Otto Alencar e o Senador Carlos Viana, designados como suplentes o Senador Angelo Coronel e o
Senador Omar Aziz. (Of. 39/2020 da Liderança do PSD)
3. 25/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
4. 25/03/2020: Designada como titular o Deputado Dr. Zacharias Calil; designado como suplente o Deputado David Soares. (Of. 73/2020 - Liderança do
Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
5. 27/03/2020: Designada como titular o Deputado Vinicius Farah. (Of. /2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS,
AVANTE, PATRIOTA)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 927/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 927, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 927, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 25/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Vanderlan Cardoso - GO
Paulo Albuquerque (1)

(1)

1. Sérgio Petecão - AC
2. Irajá - TO (1)

(1)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Zé Vitor - PL/MG

(2)

VAGO
VAGO
Hildo Rocha - MDB/MA
Efraim Filho - DEM/PB

1. VAGO
2.
3.
4.
5.

(5)
(2)

VAGO
VAGO
VAGO
Kim Kataguiri - DEM/SP

(2)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(4)

1. Nereu Crispim - RS

(4)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

REDE
Joenia Wapichana - RR
Notas:

(3)

1. VAGO

*. A comissão está suspensa em virtude do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal n° 1 de 2020.
1. 25/03/2020: Designados como titulares o Senador Vanderlan Cardoso e o Senador Paulo Albuquerque, designados como suplentes o Senador Sérgio
Petecão e o Senador Irajá. (Of. 40/2020 da Liderança do PSD)
2. 25/03/2020: Designados como titulares o Deputado Efraim Filho e o Deputado Zé Vitor, designados como suplente o Deputado Kim Kataguiri. (Of.
74/2020 da Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
3. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
4. 25/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
5. 27/03/2020: Designada como titular o Deputado Hildo Rocha. (Of. /2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS,
AVANTE, PATRIOTA)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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CMMPV 928/2020 - Comissão Mista da Medida Provisória nº 928, de 2020
(ver Medida Provisória)

Finalidade: Destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 928, de 2020.
Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
RELATOR REVISOR: VAGO
Designação: 26/03/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM
Marcio Bittar - MDB/AC
Ciro Nogueira - PP/PI

1. VAGO
2. VAGO
3. Daniella Ribeiro - PP/PB

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Major Olimpio - PSL/SP

1. Izalci Lucas - PSDB/DF
2. Soraya Thronicke - PSL/MS

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Weverton - PDT/MA
Randolfe Rodrigues - REDE/AP

1. Leila Barros - PSB/DF
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

PSD
Vanderlan Cardoso - GO
Carlos Viana - MG (2)

(2)

1. Otto Alencar - BA (2)
2. Angelo Coronel - BA

(2)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE
Telmário Mota - PROS/RR

1. VAGO
2. Zenaide Maia - PROS/RN

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Rodrigo Pacheco - DEM/MG

1. Jorginho Mello - PL/SC

PODEMOS
Alvaro Dias - PR

1. Eduardo Girão - CE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
VAGO

1. VAGO

VAGO
VAGO
VAGO
Juninho do Pneu - DEM/RJ

2.
3.
4.
5.

(4)

VAGO
VAGO
VAGO
Olival Marques - DEM/PA

(4)

PT
Enio Verri - PR

1. Nilto Tatto - SP

PSL
Felício Laterça - RJ

(3)

1. Nereu Crispim - RS

(3)

PSB
Alessandro Molon - RJ

1. Elias Vaz - GO

REPUBLICANOS
Jhonatan de Jesus - RR

1. Silvio Costa Filho - PE

PSDB
Carlos Sampaio - SP

1. Samuel Moreira - SP

PDT
Wolney Queiroz - PE

1. Afonso Motta - RS

PODEMOS
Léo Moraes - RO

1. Eduardo Braide - MA

PSOL
Fernanda Melchionna - RS
Notas:

(1)

1. Edmilson Rodrigues - PA

*. A comissão está suspensa em virtude do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal n° 1 de 2020.
1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum
2. 26/03/2020: Designados como titulares o Senador Vanderlan Cardoso e o Senador Carlos Viana, designados como suplentes o Senador Otto Alencar e
o Senador Angelo Coronel. (Of. 41/2020 da Liderança do PSD)
3. 26/03/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça; designado como suplente o Deputado Nereu Crispim. (Of. 59/2020 - Liderança do
PSL)
4. 26/03/2020: Designada como titular o Deputado Juninho do Pneu; designado como suplente o Deputado Olival Marques. (Of. 75/2020 - Liderança do
Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)

Secretário: Marcos Melo
Telefone(s): 3303-4256
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária
Finalidade: Destinada a consolidar o texto da Reforma Constitucional Tributária.
Número de membros: 25 Senadores e 25 Deputados
PRESIDENTE: Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Hildo Rocha (MDB-MA)
RELATOR: Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
Designação: 19/02/2020
Prazo suspenso: 20/03/2020
Instalação: 04/03/2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PSD
Deputado Hugo Leal (PSD/RJ)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

PODEMOS
Deputado Léo Moraes (PODEMOS/RO)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB)

PL
Deputado Marcelo Ramos (PL/AM)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador José Serra (PSDB/SP)

PP
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

PSD
Senador Omar Aziz (PSD/AM)

PT
Deputado Afonso Florence (PT/BA)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Senador Marcos Rogério (DEM/RO)

PV
Deputado Enrico Misasi (PV/SP)

PODEMOS
Senador Reguffe (PODEMOS/DF)

DEM
Deputado Luis Miranda (DEM/DF)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Senador Rogério Carvalho (PT/SE)

MDB
Deputado Hildo Rocha (MDB/MA)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Luiz do Carmo (MDB/GO)

PDT
Deputado Mauro Benevides Filho (PDT/CE)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

PSB
Deputado Tadeu Alencar (PSB/PE)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

PSC
Deputado Glaustin Fokus (PSC/GO)

PSD
Senador Angelo Coronel (PSD/BA)

PSL
Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL/SP)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Senador Chico Rodrigues (DEM/RR)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PTB
Deputado Santini (PTB/RS)

PODEMOS
Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR)

NOVO
Deputado Alexis Fonteyne (NOVO/SP)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Senador Jaques Wagner (PT/BA)

PROS
Deputada Clarissa Garotinho (PROS/RJ)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senadora Simone Tebet (MDB/MS)

PSDB
Deputado Vitor Lippi (PSDB/SP)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senadora Kátia Abreu (PP/TO)

PSOL
Deputado Marcelo Freixo (PSOL/RJ)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE)

( 2)

REDE
Deputada Joenia Wapichana (REDE/RR)

PSD
Senador Otto Alencar (PSD/BA)

PCdoB
Deputado Renildo Calheiros (PCdoB/PE)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Senador Wellington Fagundes (PL/MT)

AVANTE
Deputado Luis Tibé (AVANTE/MG)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Senadora Zenaide Maia (PROS/RN)

PATRIOTA
Deputado Marreca Filho (PATRIOTA/MA)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)

CIDADANIA
Deputada Paula Belmonte (CIDADANIA/DF)

Bloco Parlamentar Senado Independente
Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA)

REPUBLICANOS
Deputado João Roma (REPUBLICANOS/BA)

467

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
Senador Major Olimpio (PSL/SP)

( 1)

SOLIDARIEDADE
Deputado Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE/PE)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senador Ciro Nogueira (PP/PI)

PP
Deputado Neri Geller (PP/MT)

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB)

Notas:
1. (05/02/2020): Deputado João Roma (Republicanos) é designado, em substituição ao Deputado Silvio Costa Filho (Republicanos), conforme Ofício nº
20/2020 da Liderança do Republicanos.
2. 04/03/2020: Designado como titular o Deputado Marcelo Freixo, em substituição à Deputada Fernanda Melchionna. (Of. 15/2020 da Liderança do
PSOL)

Secretário: Reinilson Prado
Telefone(s): 3303-3492
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Comissão Mista destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução
orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao coronavírus (Covid-19)
Finalidade: Constituída pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, destinada a acompanhar a situação fiscal
e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de
importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Senador Confúcio Moura (MDB-RO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)
RELATOR: Deputado Francisco Jr. (PSD-GO)
Designação: 31/03/2020
Instalação: 20/04/2020

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Confúcio Moura - MDB/RO

(3,9)

1. Esperidião Amin - PP/SC

(10)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Eliziane Gama - CIDADANIA/MA

(2)

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP

(2)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Izalci Lucas - PSDB/DF

(6)

1. Roberto Rocha - PSDB/MA

(6)

PSD
Vanderlan Cardoso - GO

(5)

1. Lucas Barreto - AP

(5,12)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Rogério Carvalho - PT/SE

1. Zenaide Maia - PROS/RN

(3)

(11)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
Wellington Fagundes - PL/MT

1. Chico Rodrigues - DEM/RR

(7)

(7,14)

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PT
Reginaldo Lopes - MG

(1)

1. Renildo Calheiros - PCdoB/PE

(1)

PSB
João H. Campos - PE

(13)

1. Mauro Benevides Filho - PDT/CE

(15)
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SUPLENTES

PSL
Felício Laterça - RJ

(8,16)

1. Joice Hasselmann - SP

(8,16)

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PATRIOTA, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Cacá Leão - PP/BA (4)
Francisco Jr. - PSD/GO (4)
Luiz Carlos Motta - PL/SP
Notas:

1. Gustinho Ribeiro - SOLIDARIEDADE/SE
2. Paulo Azi - DEM/BA (4)
3. Hildo Rocha - MDB/MA (4)

(4)

(4)

1. Designado como titular o Deputado Reginaldo Lopes(PT/MG), designado como suplente o Deputado Renildo Calheiros (PC do B/PE). (Of. /2020 da
Liderança do PT)
2. Designado como titular a Senadora Eliziane Gama(CIDADANIA/MA), designado como suplente o Senador Randolfe Rodrigues(REDE/AP). (Of. 26/2020
da Liderança do Bloco Senado Independente)
3. Indicados oralmente na reunião de líderes de 25.03.2020
4. Designados como titulares os Deputados Cacá Leão (PP/BA), Francisco Jr. (PSD/GO) e Luiz Carlos Motta (PL/SP); designados como suplentes
os Deputados Gustinho Ribeiro (SD/SE), Paulo Azi (DEM/BA) e Hildo Rocha (MDB/MA). (Of. /2020 - Liderança do Bloco PL, PP, PSD, MDB, DEM,
SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, AVANTE, PATRIOTA)
5. Designado como titular o Senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO), designado como suplente o Senador Paulo Albuquerque (PSD/AP). (Of. 42/2020 da
Liderança do PSD)
6. Designado como titular o Senador Izalci Lucas, designado como suplente o Senador Roberto Rocha. (Of. 27/2020 da Liderança do PSDB)
7. Designado como titular o Senador Wellington Fagundes (PL/MT), designado como suplente o Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG). (Of. 5/2020 da
Liderança do Bloco Vanguarda)
8. Designada como titular a Deputada Joice Hasselmann; designado como suplente o Deputado Felício Laterça. (Ofício n° 65/2020 da Liderança do PSL)
9. Designado como titular o Senador Confúcio Moura (MDB/RO). (Of. 25/2020 da Liderança do MDB)
10. 02/04/2020: Designado como suplente o Senador Esperidião Amin, em substituição ao Senador Eduardo Gomes. (Of. 23/2020 da Liderança do PP)
11. 02/04/2020: Designada como suplente a Senadora Zenaide Maia. (Of. 15/2020 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática)
12. 20/04/2020: Designado como suplente o Senador Lucas Barreto, em substituição ao Senador Paulo Albuquerque. (Of. 45/2020 da Liderança do PSD)
13. 22/04/2020: Designado como titular o Deputado João H. Campos. (Of. 35/2020 da Liderança do PSB)
14. 22/04/2020: Designado como suplente o Senador Chico Rodrigues, em substituição ao Senador Rodrigo Pacheco. (Of. 6/2020 da Liderança do Bloco
Vanguarda)
15. 23/04/2020: Designado como suplente o Deputado Mauro Benevides Filho. (Of. 36/2020 da Liderança do PSB)
16. 22/05/2020: Designado como titular o Deputado Felício Laterça, em substituição à Deputada Joice Hasselmann; designada como suplente a
Deputado Joice Hasselmann. (Of. 67/2020 da Liderança do PSL)

Secretário: Lenita Cunha
Telefone(s): 3303-3508
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Fake News
Finalidade: Investigar, no prazo de 180 dias, os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e
o debate público; a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições 2018; a prática
de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes
públicos; e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio.
Número de membros: 16 Senadores e 16 Deputados
PRESIDENTE: Senador Angelo Coronel (PSD-BA)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
RELATOR: Deputada Lídice da Mata (PSB-BA)
Designação: 21/08/2019
Prazo suspenso: 20/03/2020
Instalação: 04/09/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, REPUBLICANOS, PP )
Eduardo Braga - MDB/AM (2)
Eduardo Gomes - MDB/TO (2)
Marcio Bittar - MDB/AC (2)
Ciro Nogueira - PP/PI (31)

1.
2.
3.
4.

Renan Calheiros - MDB/AL (2)
Luiz do Carmo - MDB/GO (2)
Mecias de Jesus - REPUBLICANOS/RR
Esperidião Amin - PP/SC (32)

(2)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB
Randolfe Rodrigues - REDE/AP (3)
Kátia Abreu - PP/TO (3,24,43)

(3)

1. Fabiano Contarato - REDE/ES (4)
2. Alessandro Vieira - CIDADANIA/SE (4)
3. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA (4,24,34)

Bloco Parlamentar PSDB/PSL
( PSDB, PSL )
Roberto Rocha - PSDB/MA
Soraya Thronicke - PSL/MS

1. Flávio Bolsonaro - REPUBLICANOS/RJ
2. Major Olimpio - PSL/SP (26)

(21)
(26,44)

(33)

PSD
Angelo Coronel - BA
Nelsinho Trad - MS

1. Otto Alencar - BA
2. Irajá - TO (5)

(5)
(5)

(5)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Humberto Costa - PT/PE
Jean Paul Prates - PT/RN

1. Rogério Carvalho - PT/SE
2. Telmário Mota - PROS/RR

(6)
(6,68)

(6,68)
(6,27)

Bloco Parlamentar Vanguarda
( DEM, PL, PSC )
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TITULARES
Chico Rodrigues - DEM/RR (7)
Wellington Fagundes - PL/MT

471

SUPLENTES
1. Jorginho Mello - PL/SC (8,35,48)
2. Zequinha Marinho - PSC/PA (48)

(48)

PODEMOS
Eduardo Girão - CE

1. Styvenson Valentim - RN

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

MDB, PP, PTB, AVANTE, DEM, PL, PROS, PSD, SOLIDARIEDADE
Hiran Gonçalves - PP/RR (9)
Ricardo Barros - PP/PR (9)
Walter Alves - MDB/RN (37)

1. Márcio Jerry - PCdoB/MA (45,59)
2. David Miranda - PSOL/RJ (50)
3. Juarez Costa - MDB/MT (37)

PT
Luizianne Lins - CE
Rui Falcão - SP (10)

(10,25)

1. Natália Bonavides - RN (10)
2. Carlos Zarattini - SP (10,25)

PSL
(11,46,52,62,63,65,66,67,69)

Joice Hasselmann - SP
Nereu Crispim - RS (11,49,52,62,63,67)

1. Júnior Bozzella - SP (11,36,60,62,63,67,69)
2. Heitor Freire - CE (11,51,52,58,62,63,67)

PSD
Delegado Éder Mauro - PA

(12)

1. Márcio Labre - PSL/RJ

(38,56)

PL
(41)

Marcelo Ramos - AM

1. Wellington Roberto - PB

(13,41)

PSB
Lídice da Mata - BA

(14,28)

1. Alessandro Molon - RJ

(14,23,28)

REPUBLICANOS
Celso Russomanno - SP

(15)

1. Silvio Costa Filho - PE

(30)

PSDB
Alexandre Frota - SP

1. Shéridan - RR

(16,42,57)

(54,57)

DEM
Arthur Oliveira Maia - BA

1. Elmar Nascimento - BA

(17,29)

(17,53,61)

PDT
Túlio Gadêlha - PE

1. Paulo Ramos - RJ

(19)

(22,55)

PODEMOS
José Nelto - GO

1. José Medeiros - MT

(20,47,64)

SOLIDARIEDADE
Dr. Leonardo - MT
Notas:

(18)

(39,47)

(1)

1. Aureo Ribeiro - RJ

(18,40)

1. Rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (Solidariedade-CD).
2. Designados, como titulares, os Senadores Eduardo Braga (MDB), Eduardo Gomes (MDB) e Márcio Bitar (MDB); e, como suplentes, os Senadores Renan
Calheiros (MDB), Luiz do Carmo (MDB) e Mecias de Jesus (Republicanos), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 195/2019 da Liderança do MDB.
3. Designados, como titulares, os Senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB), Randolfe Rodrigues (Rede) e Marcos do Val (Podemos), em 21.8.2019,
conforme Ofício nº 102/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente. Obs.: No período de indicações das lideranças, o Senador
Marcos do Val estava filiado ao Cidadania.
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4. Designados, como suplentes, os Senadores Fabiano Contarato (Rede), Alessandro Vieira (Cidadania) e Weverton (PDT), em 21.8.2019, conforme Ofício
nº 103/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente.
5. Designados, como titulares, os Senadores Angelo Coronel (PSD) e Nelsinho Trad (PSD); e, como suplentes, Otto Alencar (PSD) e Irajá (PSD), em
21.8.2019, conforme Ofício nº 119/2019 da Liderança do PSD.
6. Designados, como titulares, os Senadores Humberto Costa (PT) e Rogério Carvalho (PT); e, como suplentes, os Senadores Jean Paul Prates (PT) e
Zenaide Maia (PROS), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 65/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
7. Designado, como membro titular, o Senador Chico Rodrigues (DEM), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 51/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar
Vanguarda.
8. Designado, como membro suplente, o Senador Zequinha Marinho (PSC), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 50/2019 da Liderança do Bloco
Parlamentar Vanguarda.
9. Designados, como membros titulares, os Deputados Hiran Gonçalves (PP) e Ricardo Barros (PP), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 142/2019 da
Liderança do Bloco PP MDB PTB.
10. Designados, como membros titulares, os Deputados Carlos Zarattini (PT) e Rui Falcão (PT); e, como suplentes, os Deputados Nathália Bonavides (PT)
e Luizianne Lins (PT), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 421/2019 da Liderança do PT.
11. Designados, como membros titulares, os Deputados Filipe Barros (PSL) e Caroline de Toni (PSL); e, como suplentes, os Deputados Coronel Tadeu (PSL)
e Carla Zambelli (PSL), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 271/2019 da Liderança do PSL.
12. Designado, como membro titular, o Deputado Delegado Eder Mauro (PSD), em 21.8.2019, conforme Ofício 318/2019 da Liderança do PSD.
13. Designado, como membro suplente, o Deputado Capitão Augusto (PL), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 271/2019 da Liderança do PL.
14. Designados, como membro titular, o Deputado Alessandro Molon (PSB); e, como suplente, a Deputada Rosana Valle (PSB), em 21.8.2019, conforme
Ofício nº 194/2019 da Liderança do PSB.
15. Designado, como membro titular, o Deputado Celso Russomanno (Republicanos), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 157/2019 da Liderança do
Republicanos.
16. Designada, como membro titular, a Deputada Bruna Furlan (PSDB), em 21.8.2019, conforme Ofício nº 363/2019 da Liderança do PSDB.
17. Designado, como membro titular, o Deputado Alexandre Leite (DEM); e, como suplente, o Deputado Elmar Nascimento (DEM), em 21.8.2019,
conforme Ofício nº 601/2019 da Liderança do Democratas.
18. Designado, como membro titular, o Deputado Dr. Leonardo (Solidariedade); e, como suplente, o Deputado Zé Silva (Solidariedade), em 21.8.2019,
conforme Ofício nº 165/2019 da Liderança do Solidariedade.
19. Designado, como membro titular, o Deputado Túlio Gadelha (PDT), em 27.8.2019, conforme Ofício nº 310/2019 da Liderança do PDT. (DCN de
29/08/2019, p. 323)
20. Designado, como membro titular, o Deputado Bacelar (PODE), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 196/2019 da Liderança do
Podemos. (DCN de 05/09/2019, p. 106)
21. Designado, como membro titular, o Senador Roberto Rocha (PSDB), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 100/2019 da Liderança do
PSDB. (DCN de 05/09/2019, p. 104)
22. Designado, como membro suplente, o Deputado Afonso Motta (PDT), em vaga existente, em 29.8.2019, conforme Ofício nº 311/2019 da Liderança
do PDT. (DCN de 05/09/2019, p. 108)
23. Designada, como membro suplente, a Deputada Lídice da Mata(PSB/BA), em substituição à Deputada Rosana Valle (PSB/SP), em 29/08/2019,
conforme Ofício n°230/2019 da Liderança do PSB. (DCN de 05/09/2019, p. 107)
24. Designado, como membro titular, o Senador Weverton (PDT), em substituição ao Senador Marcos do Val (PODE), em 3.9.2019, conforme
Memorando nº 119/2019 do Bloco Parlamentar Senado Independente. (DCN de 05/09/2019, p. 105)
25. Designada, como membro titular, a Deputada Luizianne Lins (PT), em substituição ao Deputado Carlos Zaratiini (PT), que passa à condição de
suplente, em 3.9.2019, conforme Ofício nº 503/2019 da Liderança do PT. (DCN de 05/09/2019, p. 109)
26. Designada, como membro titular, a Senadora Juíza Selma (PSL); e, como suplente, é designado o Senador Major Olímpio(PSL), em vagas existentes,
em 4.9.2019, conforme Ofício nº 78/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 05/09/2019, p. 100)
27. Designado, como membro suplente, o Senador Telmário Mota (PROS), em substituição à Senadora Zenaide Maia (PROS), em 4.9.2019, conforme
Ofício nº 86/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. (DCN de 05/09/2019, p. 101)
28. Designada, como membro titular, a Deputada Lídice da Mata (PSB), em substituição ao Deputado Alessandro Molon (PSB), que passa à condição de
suplente, em 4.9.2019, conforme Ofício nº 235/2019 da Liderança do PSB. (DCN de 05/09/2019, p. 102)
29. Designado, como membro titular, o Deputado Arthur Oliveira Maia (DEM), em substituição ao Deputado Alexandre Leite (DEM), em 4.9.2019,
conforme Ofício nº 765 da Liderança do DEM. (DCN de 05/09/2019, p. 130)
30. Designado, como membro suplente, o Deputado Silvio Costa Filho (Republicanos), em vaga existente, em 5.9.2019, conforme Ofício nº 172/2019 da
Liderança do Republicanos. (DCN de 12/09/2019, p. 223)
31. Designado, como membro titular, o Senador Ciro Nogueira (PP), em vaga existente, em 10.9.2019, conforme Ofício nº 65/2019 da Liderança do PP.
(DCN de 12/09/2019, p. 221)
32. Designado, como membro suplente, o Senador Esperidião Amin (PP), em vaga existente, em 10.9.2019, conforme Ofício nº 64/2019 da Liderança do
PP. (DCN de 12/09/2019, p. 220)
33. Designado, como membro suplente, o Senador Flávio Bolsonaro (PSL), em vaga cedida pelo PSDB, em 10.9.2019, conforme Ofício nº 104/2019 da
Liderança do PSDB. (DCN de 12/09/2019, p. 222)
34. Designada, como membro suplente, a Senadora Eliziane Gama (Cidadania), em vaga existente, em 10.9.2019, conforme Memorando nº 123/2019 da
Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente. (DCN de 12/09/2019, p. 219)
35. Senador Zequinha Marinho (PSC) deixa de compor a Comissão, em 11.9.2019, conforme Ofício nº 64/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar
Vanguarda.
36. Designado, como membro suplente, o Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), em substituição ao Deputado Coronel Tadeu (PSL), em 12.9.2019,
conforme Ofício nº 310/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 19/09/2019, p. 26)
37. Designado, como membro titular, o Deputado Walter Alves (MDB); e, como suplente, o Deputado Juarez Costa (MDB), em 12.9.2019, conforme
Ofício nº 317/2019 da Liderança do Bloco MDB PP PTB. (DCN de 19/09/2019, p. 27)
38. Designado, como membro suplente, o Deputado Coronel Tadeu (PSL), em vaga cedida pelo PSD, em 12.9.2019, conforme Ofício nº 406/2019 da
Liderança do PSD. (DCN de 19/09/2019, p. 29)
39. Designado, como membro suplente, o Deputado Pr. Marco Feliciano (PODE), em 12.9.2019, conforme Ofício nº 207/2019 da Liderança do Podemos.
(DCN de 19/09/2019, p. 25)
40. Designado, como membro suplente, o Deputado Aureo Ribeiro (SD), em substituição ao Deputado Zé Silva (SD), em 16.9.2019, conforme Ofício nº
193/2019 do Solidariedade. (DCN de 19/09/2019, p. 24)
41. Designado, como membro titular, o Deputado Marcelo Ramos (PL/AM); e, como suplente, o Deputado Wellington Roberto(PL/PB), em substituição
ao Deputado Capitão Augusto (PL/SP), em 18.9.2019, conforme Ofício nº 336/2019 da Liderança do Partido Liberal. (DCN de 19/09/2019, p. 28)
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42. 19/09/2019: Designada como titular a Deputada Shéridan(PSDB/RR), em substituição à Deputada Bruna Furlan(PSDB/SP),(Of. 513/2019 - Liderança
do PSDB) (DCN de 26/09/2019, p. 393)
43. Designada, como membro titular, a Senadora Kátia Abreu (PDT), em substituição ao Senador Weverton (PDT), em 25.9.2019, conforme Memorando
nº 126/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar Senado Independente. (DCN de 26/09/2019, p. 391)
44. Designada, como membro titular, a Senadora Soraya Thronicke (PSL), em substituição à Senadora Juíza Selma (PODE), em 01.10.2019, conforme
Ofício nº 92/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 03/10/2019, p. 231)
45. Designada, como membro suplente, a Deputada Jandira Feghali (PCdoB), em vaga cedida pelo Bloco MDB PP PTB (PP), em 02.10.2019, conforme
Ofício nº 180/2019 da Liderança do Bloco MDB PP PTB. (DCN de 03/10/2019, p. 230)
46. 10/10/2019: Designado como titular o Deputado Julian Lemos (PSL/PB), em substituição ao Deputado Filipe Barros (PSL/PR). (Of.395/2019 Liderança do PSL) (DCN de 17/10/2019, p. 12)
47. 10/10/2019: Designado como titular o Deputado Pr. Marco Feliciano (PODEMOS/SP), em substituição ao Deputado Bacelar (PODEMOS/BA);
designado como suplente o Deputado José Medeiros (PODEMOS/MT), em substituição ao Deputado Pr. Marco Feliciano (PODEMOS/SP). (Of. 244/2019 Liderança do PODEMOS) (DCN de 17/11/2019, p. 11)
48. 15/10/2019: Designados os Senadores Wellington Fagundes, Jorginho Mello e Zequinha Marinho como titular, 1º suplente e 2º suplente
respectivamente. (OF.071/2019, Liderança Bloco Vanguarda. (DCN de 17/10/2019, p. 10)
49. Designado, como membro titular, o Deputado Nereu Crispim (PSL), em substituição à Deputada Caroline de Toni (PSL), em 16.10.2019, conforme
Ofício nº 417/2019 da Liderança do PSL.
50. Designado, como membro suplente, o Deputado David Miranda (PSOL), em vaga cedida pelo Bloco MDB PP PTB, em 17.10.2019, conforme Ofício nº
181/2019 da Liderança do Bloco. (DCN de 24/10/2019, p. 194)
51. Solicitado o desligamento da Deputada Carla Zambelli (PSL), em 18.10.2019, conforme Ofício nº 426/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 24/10/2019, p.
192)
52. Designados, como membros titulares, os Deputados Filipe Barros (PSL) e Caroline de Toni (PSL), em substituição aos Deputados Julian Lemos (PSL) e
Nereu Crispim (PSL); e, como suplente, a Deputada Carla Zambelli (PSL), em vaga existente, em 22.10.2019, conforme Ofício nº 429/2019 da Liderança
do PSL. (DCN de 24/10/2019, p. 193)
53. Designado, como membro suplente, o Deputado Pedro Lupion (DEM), em substituição ao Deputado Elmar Nascimento (DEM), em 24.10.2019,
conforme Ofício nº 810/2019 da Liderança do Democratas. (DCN de 24/10/2019, p. 191)
54. Designado, como membro suplente, o Deputado Alexandre Frota (PSDB), em substituição ao Deputado Luiz Carlos (PSDB), em 30/10/2019, conforme
Ofício nº 591/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de 31/10/2019, p. 215)
55. Designado, como membro suplente, o Deputado Paulo Ramos (PDT), em substituição ao Deputado Afonso Motta (PDT), em 30/10/2019, conforme
Ofício nº 358/2019 da Liderança do PDT. (DCN de 31/10/2019, p. 214)
56. Designado, como membro suplente, o Deputado Márcio Labre (PSL), em substituição ao Deputado Coronel Tadeu (PSL), em vaga cedida, em
06.11.2019, conforme Ofício nº 483/2019 da Liderança do PSD (com anuência da Liderança do PSL). (DCN de 07/11/2019, p. 69)
57. Designado, como membro titular, o Deputado Alexandre Frota (PSDB), em substituição à Deputada Sheridan (PSDB), que passa à condição de
suplente, em 06.11.2019, conforme Ofícios nºs 593 e 594/2019 da Liderança do PSDB. (DCN de 07/11/2019, p. 71; DCN de 07/11/2019, p. 70)
58. Designado, como membro suplente, o Deputado Carlos Jordy (PSL), em substituição à Deputada Carla Zambelli (PSL), em 06.11.2019, conforme
Ofício nº 468/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 07/11/2019, p. 68)
59. Designado, como membro suplente, o Deputado Márcio Jerry (PCdoB), em 28.11.2019, conforme Ofício nº 225/2019 da Liderança do Bloco PP/MDB/
PTB. (DCN de 05/12/2019, p. 157)
60. Designada, como membro suplente, a Deputada Carla Zambelli (PSL), em substituição ao Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL), em 4.12.2019,
conforme Ofício nº 497/2019 da Liderança do PSL. (DCN de 05/12/2019, p. 156)
61. Designado, como membro suplente, o Deputado Elmar Nascimento (DEM), em substituição ao Deputado Pedro Lupion (DEM), em 10.12.2019,
conforme Ofício nº 866/2019 da Liderança do Democratas. (DCN de 12/12/2019, p. 565)
62. Designados, como membros titulares, os Deputados Delegado Waldir (PSL) e Nereu Crispim (PSL), em substituição aos Deputados Filipe Barros
(PSL) e Caroline de Toni (PSL); e, como suplentes, são designados a Deputada Professora Dayane Pimentel (PSL) e o Deputado Julian Lemos (PSL), em
substituição à Deputada Carla Zambelli (PSL) e ao Deputado Carlos Jordy (PSL), em 11.12.2019, conforme Ofício nº 510/2019 da Liderança do PSL. (DCN
de 12/12/2019, p. 564)
63. Designados, como membros titulares, os Deputados Filipe Barros (PSL) e Caroline de Toni (PSL), em substituição aos Deputados Delegado Waldir
(PSL) e Nereu Crispim (PSL); e, como suplente, são designados a Deputada Carla Zambelli (PSL) e o Deputado Carlos Jordy (PSL), em 17.12.2019,
conforme Ofício nº 528/2019 da Liderança do PSL.
64. Designado, como membro titular, o Deputado José Nelto (Podemos), em substituição ao Deputado Pr Marco Feliciano (Podemos), em 5.2.2020,
conforme Ofício nº 15/2020 da Liderança do Podemos. (DCN de 06/02/2020, p. 37)
65. 19/02/2020: Designado como titular o Deputado Otoni de Paula, em substituição ao Deputado Filipe Barros.(Of. 31/2020 da Liderança do PSL). (DCN
de 20/02/2020, p. 30)
66. 03/03/2020: Designado como titular o Deputado Filipe Barros, em substituição ao Deputado Otoni de Paula. (Of. 39/2020 da Liderança do PSL)
67. 10/03/2020: Designados como titulares os Deputados Júnior Bozzella e Nereu Crispim, em substituição aos Deputados Filipe Barros e Caroline de
Toni. Designados como suplentes os Deputados Delegado Waldir e Heitor Freire, em substituição aos Deputados Carla Zambelli e Carlos Jordy. (Of.
47/2020 da Liderança do PSL)
68. Designado, como membro titular, o Senador Jean Paul Prates (PT), em substituição ao Senador Rogério Carvalho (PT), que passa a compor a
Comissão como suplente, em 22.4.2020, conforme Ofício nº 16/2020 da Liderança do Bloco da Resistência Dmocrática.
69. Designada, como membro titular, a Deputada Joice Hasselmann (PSL), em substituição ao Deputado Júnior Bozzella (PSL), que passa à condição de
suplente, em substituição ao Deputado Delegado Waldir (PSL), em 04.06.2020, conforme Ofício nº 68/2020 da Liderança do PSL.

Secretário: Marcelo Assaife \ Lenita Cunha
Telefone(s): 3303-3514
E-mail: coceti@senado.leg.br
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho do Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro
Resolução do Senado Federal nº 2, de 1999-CN, regulamentada pelo Ato Conjunto
dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2001
COMPOSIÇÃO
Número de membros: titulares

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

MDB
VAGO

MDB
VAGO

PSDB
VAGO

PDT
VAGO

PT
VAGO

PTB
VAGO
Presidente do Congresso Nacional
VAGO
Atualização: 31/01/2015

Notas:
*. Vago (Art. 3º da Res. 02/1999-CN).

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
scop@senado.leg.br
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Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado pelo Ato nº 1, de 1973-CN
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ)

Presidente
Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

1º Vice-Presidente
Deputado Marcos Pereira (REPUBLICANOS/SP)

1º Vice-Presidente
Senador Antonio Anastasia (PSD/MG)

2º Vice-Presidente
Deputado Luciano Bivar (PSL/PE)

2º Vice-Presidente
Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS)

1ª Secretária
Deputada Soraya Santos (PL/RJ)

1º Secretário
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)

2º Secretário
Deputado Mário Heringer (PDT/MG)

2º Secretário
Senador Eduardo Gomes (MDB/TO)

3º Secretário
Deputado Fábio Faria (PSD/RN)

3º Secretário
Senador Flávio Bolsonaro (REPUBLICANOS/RJ)

4º Secretário
Deputado André Fufuca (PP/MA)

4º Secretário
Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)

Líder da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder da Minoria
Deputado José Guimarães (PT/CE)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Felipe Francischini (PSL/PR)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senadora Simone Tebet (MDB/MS)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
Atualização: 19/02/2019

Notas:
*. A composição da Conselho com Eleição Geral em 7/2/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255/ 3303-5256
Fax: 3303-5260
saop@senado.leg.br
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Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015
Eleição Geral: 03/03/2020

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de
rádio (inciso I)

Flavio Lara Resende

Guliver Augusto Leão

Representante das empresas de
televisão (inciso II)

João Camilo Júnior

Juliana dos Santos Noronha

Representante das empresas de
imprensa escrita (inciso III)

Ricardo Bulhões Pedreira

Juliana Toscano Machado

Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)

Valderez de Almeida Donzelli

Olimpio José Franco

Representante da categoria
Maria José Braga
profissional dos jornalistas (inciso V)

Elisabeth Villela da Costa

Representante da categoria
José Antônio de Jesus da Silva Edwilson da Silva
profissional dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria
profissional dos artistas (inciso VII)

Zezé Motta

Fabio Almeida Mateus

Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)

Sonia Santana

Luiz Antonio Gerace

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Miguel Matos

Angela Cignachi

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Patricia Blanco

Renato Godoy de Toledo

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Davi Emerich

Bia Barbosa

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Luis Roberto Antonik

Daniel José Queiroz Ferreira

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Fábio Andrade

Dom Joaquim Giovani Mol
Guimarães
Atualização: 09/03/2020
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
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COMPOSIÇÃO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE
Deputado Marcos Pereira (REPUBLICANOS-SP)
1º VICE-PRESIDENTE
Senador Lasier Martins (PODEMOS-RS)
2º VICE-PRESIDENTE
Deputada Soraya Santos (PL-RJ)
1ª SECRETÁRIA
Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO
Deputado Fábio Faria (PSD-RN)
3º SECRETÁRIO
Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL

COMPOSIÇÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE

Deputado(a) Rodrigo Maia (DEM -RJ)
PRESIDENTE

Senador Antonio Anastasia (PSD-MG)
1º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Marcos Pereira (REPUBLIC -SP)
1º VICE-PRESIDENTE

Senador Lasier Martins (PODEMOS-RS)
2º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Luciano Bivar (PSL -PE)
2º VICE-PRESIDENTE

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
1º SECRETÁRIO

Deputado(a) Soraya Santos (PL -RJ)
1º SECRETÁRIO

Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO

Deputado(a) Mário Heringer (PDT -MG)
2º SECRETÁRIO

Senador Flávio Bolsonaro (REPUBLICANOS-RJ)
3º SECRETÁRIO

Deputado(a) Fábio Faria (PSD -RN)
3º SECRETÁRIO

Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

Deputado(a) André Fufuca (PP -MA)
4º SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º - Senador Marcos do Val (PODEMOS-ES)

1º - Deputado(a) Rafael Motta (PSB -RN)

2º - Senador Weverton (PDT-MA)

2º - Deputado(a) Geovania de Sá (PSDB -SC)

3º - Senador Jaques Wagner (PT-BA)

3º - Deputado(a) Isnaldo Bulhões Jr. (MDB -AL)

4º - Senadora Leila Barros (PSB-DF)

4º - Deputado(a) Assis Carvalho (PT -PI)
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LIDERANÇAS E VICE-LIDERANÇAS NO CONGRESSO NACIONAL
Líder do Governo

Líder da Maioria

Líder da Minoria

Senador Eduardo Gomes - MDB / TO

Senador Roberto Rocha - PSDB / MA

Deputado Carlos Zarattini - PT / SP

Vice-Líderes

Vice-Líderes

Senador Flávio Bolsonaro
- REPUBLICANOS / RJ

Senador Jean Paul Prates - PT / RN
Deputado Afonso Florence - PT / BA

Senador Marcio Bittar - MDB / AC
Senador Sérgio Petecão - PSD / AC
Deputada Bia Kicis - PSL / DF
Deputado Celso Russomanno
- REPUBLICANOS / SP
Deputado Claudio Cajado - PP / BA
Deputado Pedro Lupion - DEM / PR
Deputado Pr. Marco Feliciano
- REPUBLICANOS / SP
Deputado Ricardo Barros - PP / PR
Deputado Rogério Peninha
Mendonça - MDB / SC
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