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1 – ATA DA 152ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 10 DE SETEMBRO DE 2013.....
1.1 – ABERTURA.........................................
1.2 – EXPEDIENTE......................................
1.2.1 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 361/2013, de autoria do Senador Luiz Henrique, que altera a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas sobre as eleições, para destinar percentual
do tempo de propaganda de candidato ao Senado
Federal à divulgação do candidato à suplência.....
Projeto de Lei do Senado nº 362/2013, de
autoria do Senador Luiz Henrique, que altera a Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para determinar
que a propaganda eleitoral na TV far-se-á ao vivo
e para vedar as trucagens e outros recursos tecnológicos................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 363/2013-Complementar, de autoria do Senador Gim, que Cria o
Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira e dispõe sobre a estrutura básica do Sistema
Financeiro Nacional. ..............................................
1.2.2 – Pareceres
Nºs 987 e 988/2013, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais,
respectivamente, sobre o Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nº 294/2001..............
1.2.3 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de dois dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado
nº 294/2001 continue sua tramitação. ...................
Término do prazo, ontem, com apresentação
de projeto de decreto legislativo que discipline as
relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida Provisória nº 611/2013. ..................................
1.2.4 – Leitura de requerimentos
Nº 1.041/2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e
congratulações ao Jornal Amazonas em Tempo.
Nº 1.042/2013, de autoria do Senador Cyro
Miranda, solicitando tramitação conjunta do Projeto
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de Lei do Senado nº 277/2013, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 301/2003; 281, 282, 283, 397,
413, 457, 458, 459 e 464/2012; e 5 e 24/2013. .....
Nº 1.043/2013, de autoria do Senador Cyro
Miranda, solicitando a oitiva da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para o Projeto de Lei do
Senado nº 344/2013. .............................................
Nº 1.044/2013, de autoria do Senador Walter
Pinheiro, solicitando autorização para desempenho
de missão parlamentar no período de 21 a 24 de
outubro próximo. ....................................................
1.2.5 – Projeto de Lei de Conversão recebido da Câmara dos Deputados
Nº 21/2013 (proveniente da Medida Provisória
nº 615/2013), que autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012
de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o
financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros; dispõe
sobre os arranjos de pagamento e as instituições de
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos
Brasileiro – SPB; autoriza a União a emitir, sob a
forma de colocação direta, em favor da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE, títulos da dívida
pública mobiliária federal; estabelece novas condições para as operações de crédito rural oriundas
de, ou contratadas com, recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE;
altera os prazos previstos nas Leis nº 11.941, de
27 de maio de 2009, e nº 12.249, de 11 de junho
de 2010; autoriza a União a contratar o Banco do
Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão de recursos, obras e serviços de engenharia
relacionados ao desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção ou reforma da
rede integrada e especializada para atendimento
da mulher em situação de violência; disciplina o
documento digital no Sistema Financeiro Nacional; disciplina a regularização de áreas ocupadas
por entidades de assistência social, de educação
ou templos de qualquer culto no Distrito Federal;
disciplina a transferência, no caso de falecimento,
do direito de utilização privada de área pública por
equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, fei-
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ra, banca de venda de jornais e de revistas; altera a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na cadeia de produção e comercialização
da soja e de seus subprodutos; altera as Leis nºs
12.666, de 14 de junho de 2012, 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, 11.508, de 20 de julho de 2007,
9.503, de 23 de setembro de 1997, 9.069, de 29
de junho de 1995, 10.865, de 30 de abril de 2004,
12.587, de 3 de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004,
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870, de 1º
de dezembro de 1965 e 11.196, de 21 de novembro de 2005, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março
de 1972; revoga dispositivos da Lei nº 12.546, de
14 de dezembro de 2011; e dá outras providências
(Ofício nº 2.046/2013, do Presidente da Câmara
dos Deputados).....................................................
1.2.6 – Comunicação da Presidência
Inclusão do Projeto de Lei de Conversão
nº 21/2013 (proveniente da Medida Provisória nº
615/2013), na Ordem do Dia da presente sessão. ........................................................................
1.2.7 – Discursos do Expediente
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Defesa da utilização das reservas de potássio do País;
e outro assunto. .....................................................
SENADOR JORGE VIANA – Registro de debates com representantes da ONU e do PNUD sobre qualidade de vida no Acre e no Brasil. ............
SENADOR PAULO PAIM – Alegria pelo destaque obtido por universidades gaúchas em recente
ranking publicado pelo jornal Folha de S.Paulo que
avalia a qualidade do ensino superior nacional; e
outro assunto. ........................................................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder – Críticas à gestão da saúde pública feita pelo Governo
Federal; e outros assuntos. ....................................
SENADOR ALVARO DIAS – Críticas ao Governo Federal pelo baixo crescimento econômico
do País....................................................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Satisfação com o fato de Santa Catarina ser, pelo sétimo
ano consecutivo, o Estado com melhores condições
para o turismo; e outros assuntos. .........................
SENADOR CYRO MIRANDA – Apelo à rejeição do veto aposto a projeto que extingue a multa
de 10% do FGTS em caso de demissão sem justa
causa. ....................................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como
Líder – Preocupação com os problemas enfrentados
pelo Estado de Roraima. .......................................
SENADORA LÚCIA VÂNIA, como Líder –
Defesa do voto aberto no Parlamento Brasileiro; e
outro assunto..........................................................
1.2.8 – Comunicação
Do Senador Cícero Lucena, da impossibilidade da participação de S. Exª na diligência externa ao
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Estádio Arena Pantanal, em função do adiamento
da referida diligência (Ofício nº 174/2013). ..........
1.2.9 – Comunicação da Presidência
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de projeto de decreto legislativo que discipline as
relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida Provisória nº 610/2013. Extinção da Comissão
Mista destinada à apreciação da matéria. .............
1.2.10 – Pareceres
Nºs 989 a 991/2013, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa (1º pronunciamento); de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (2º pronunciamento); e de Educação,
Cultura e Esporte, respectivamente, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 79/2009.................................
1.2.11 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo dos
membros do Senado, para que o Projeto de Lei da
Câmara nº 79/2009, cujos pareceres foram lidos
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário (Ofício
nº 173/2013-CE). ...................................................
1.2.12 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Destaque aos atos de vandalismo ocorridos nas manifestações populares durante o Sete de Setembro,
e apelo em favor da adoção de providências para
atender às reivindicações da população................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Homenagem à trajetória política do Sr. Luiz Gushiken........
SENADORA LÍDICE DA MATA, como Líder
– Satisfação pela eleição do Sr. Fernando Schmidt
para a presidência do Bahia Esporte Clube; e outros assuntos. ........................................................
SENADOR WALDEMIR MOKA – Registro da
importância do Fundo Constitucional do Centro-Oeste para o desenvolvimento da referida região.........
1.2.13 – Leitura de requerimentos
Nº 1.045/2013, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei do Senado
nº 358/2013. ..........................................................
Nº 1.046/2013, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 83/2011. ............................................................
Nº 1.047/2013, de autoria do Senador Jayme
Campos, solicitando licença para tratar de interesses particulares no período de 13 do corrente a 12
de janeiro próximo. Aprovado................................
1.2.14 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Aprovação, pela Comissão de Assuntos Econômicos, do Projeto de Lei da Câmara nº 40/2013,
que beneficiará os permissionários lotéricos..........
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1.2.15 – Leitura de requerimento
Nº 1.048/2013, de iniciativa de Líderes, solicitando calendário especial para a Proposta de
Emenda à Constituição nº 123/2011. Aprovado...
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item 6 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº
32/2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A
da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos
cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe
a competência. Não houve oradores na quinta
sessão de discussão em primeiro turno............
1.3.2 Item 9 – (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº
18/2013, tendo como primeiro signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o art. 55 da
Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de
improbidade administrativa ou de condenação por
crime contra a Administração Pública. Não houve
oradores na quinta sessão de discussão em
primeiro turno.......................................................
1.3.3 Item – 10 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº
123/2011 (nº 98/2007, na Câmara dos Deputados,
tendo como primeiro signatário o Deputado Otavio
Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art.
150 da Constituição Federal, instituindo imunidade
tributária sobre os fonogramas e videofonogramas
musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham. Não houve oradores
na segunda sessão de discussão em primeiro
turno, após leitura da Emenda nº 2-PLEN...........
1.3.4 Item – extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 74/2013 (nº 336/2013, na origem), da Presidente da República, que submete à
apreciação do Senado a indicação do Sr. ANTONIO
JOSÉ VALLIM GUERREIRO, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Federação da Rússia, e,
cumulativamente, junto à República do Uzbequistão.
Aprovada, nos termos do Parecer nº 992/2013CRE (votação nominal)...........................................
1.3.5 Item extrapauta – (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 953/2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
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82/2013 (nº 352/2013, na origem), da Presidente
da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. RODRIGO JANOT
MONTEIRO DE BARROS para exercer o cargo de
Procurador-Geral da República. Aprovado, tendo
usado da palavra os Senadores Eunício Oliveira,
José Agripino, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques,
Walter Pinheiro, Randolfe Rodrigues, Eduardo Lopes, Gim, Mário Couto, Lídice da Mata, Blairo Maggi,
Inácio Arruda, Eduardo Suplicy e Jayme Campos
(votação nominal)...................................................
1.3.6 Item extrapauta – (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 75/2013 (nº 337/2013, na origem), da Presidente da República, que submete à
apreciação do Senado a indicação do Sr. MARCOS
BEZERRA ABBOTT GALVÃO, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Delegado do Brasil junto à Organização Mundial do
Comércio e a outras Organizações Econômicas
com sede em Genebra. Aprovada, nos termos do
Parecer nº 993/2013-CRE (votação nominal)........
1.3.7 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.......................................................................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA....................
1.4.1 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 1.045/2013, de iniciativa de
Líderes. Aprovado.................................................
Requerimento nº 1.046/2013, de iniciativa de
Líderes. Aprovado.................................................
1.4.2 – Discursos
SENADOR PEDRO TAQUES – Preocupação com atrasos e superfaturamentos em obras da
Copa do Mundo, especialmente no Estado de Mato
Grosso. ..................................................................
SENADOR JAYME CAMPOS – Críticas aos
planos anunciados pelo Governo Federal para as
terras indígenas......................................................
1.4.3 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 1.044/2013, de autoria do
Senador Walter Pinheiro. Aprovado......................
1.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR HUMBERTO COSTA – Destaque
para medidas do Governo Federal em relação à
seca no Nordeste....................................................
SENADOR INÁCIO ARRUDA – Comentários
a respeito da saúde pública no Brasil; e outros assuntos. ...................................................................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Expectativa pelos trabalhos legislativos dos próximos dias;
e outros assuntos. .................................................
SENADOR EDUARDO AMORIM – Preocupação com a situação fiscal do Estado de Sergipe. ..
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Apoio à realização da reforma política......................................
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1.4.5 – Leitura de requerimento
Nº 1.049/2013, de autoria do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, solicitando a oitiva da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 206/2012. .............................
1.4.6 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 45/2013, tendo como primeira signatária
a Senadora Kátia Abreu, que altera o artigo 231 da
Constituição Federal, para vedar a demarcação de
terras indígenas em áreas invadidas. ....................
1.4.7 – Ofícios de Ministras de Estado
Nº 1.891/2013, na origem, da Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº
664/2013, de autoria do Senador Aécio Neves. ....
Nº 235/2013, na origem, da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
nº 595/2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes
Ferreira. .................................................................
1.4.8 – Aviso do Banco Central do Brasil
Nº 129/2013, na origem, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 674/2013,
de autoria do Senador Aécio Neves. .....................
1.4.9 – Parecer
Nº 994/2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
40/2013. .................................................................
1.4.10 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 40/2013, cujo parecer
foi lido anteriormente..............................................
1.4.11 – Pareceres
Nº 995/2013, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº
3/2013 (conclui pela apresentação do Projeto de
Lei do Senado nº 364/2013). ...............................
Nº 996/2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre Projeto de Lei do Senado nº 441/2012.......................................................
1.4.12 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado
nº 441/2012, cujo parecer foi lido anteriormente,
seja apreciado pelo Plenário (Ofício nº 260/2013CCJ). .....................................................................
1.4.13 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 59/2013 (nº
3.266/2008, na Casa de origem), de autoria do
Deputado Dr. Adilson Soares, que dispõe sobre
microsseguros, estabelece critérios para a autorização de sociedades seguradoras e corretores de
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seguros especializados; altera a Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, e a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de
maio de 1943; e dá outras providências................. 620096
Projeto de Lei da Câmara nº 60/2013 (nº
6.376/2009, na Casa de origem), de autoria do Deputado José Mentor, que altera dispositivos da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências................................................................... 62109
Projeto de Lei da Câmara nº 61/2013 (nº
7.123/2010, na Casa de origem), de autoria do Deputado Assis do Couto, que altera a Lei nº 9.985,
de 18 de julho de 2000, para criar a categoria de
Unidade de Conservação denominada Estrada-Parque e institui a Estrada-Parque Caminho do
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Ata da 152ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 10 de setembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs: Renan Calheiros, Jorge Viana, Casildo Maldaner,
Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, Sérgio Souza e Eduardo Amorim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 2 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 361, DE 2013
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, que estabelece normas sobre as eleições, para destinar percentual do tempo de
propaganda de candidato ao Senado Federal à divulgação do candidato à suplência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 47. ..........................................................
§ 1º ................................................................
........................................................................
§ 7º Trinta por cento do tempo a que se refere
o inciso V do § 1º deste artigo será destinado
à divulgação dos candidatos a suplente de
Senador.” (NR)
“Art. 51. ..........................................................
........................................................................
Parágrafo único. Aplica-se às inserções o disposto no § 7º do art. 47.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Uma das mais costumeiras críticas que se costuma fazer ao funcionamento do sistema político-eleitoral
brasileiro, e, em especial, quanto à forma de composição do Senado Federal, diz respeito à figura de suplente de Senador.
A mídia, assim como as redes sociais, e, em geral,
as manifestações na rede mundial de computadores,
a Internet, assim como a opinião da cidadania, colhida
nas ruas e nas pesquisas de opinião pública, tem clara
orientação crítica em relação a esse instituto.
Sabemos, entretanto, que toda unidade da Federação brasileira tem direito a se fazer representar
por três senadores, e, caso não existisse a figura do
suplente de Senador, ter-se-ia a iminência de prejuízo
do princípio federativo e a instituição que nele tem a
sua razão de ser, o Senado Federal.
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Esta Casa aprovou proposta de emenda à Constituição que constitui, inequivocamente, avanço considerável na disciplina constitucional da uma vez que
diminuiu os suplentes de dois para um e, especialmente, vedou a indicação de parentes do titular para
tal candidatura.
Entendemos que outro avanço é possível, nessa
seara, e este independe de alteração constitucional.
Ele far-se-ia mediante mudança na lei geral das eleições, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para
determinar que trinta por cento do tempo destinado à
divulgação das candidaturas ao Senado será destinado,
necessariamente, à divulgação do nome do candidato
à suplência do Senador.
A norma, que se instituiria para disciplinar a propaganda eleitoral gratuita, aplicar-se-ia tanto no período da propaganda regular no rádio e na TV como nas
chamadas inserções, modalidade de propaganda que
se realiza fora do chamado horário eleitoral.
Adotada tal disciplina, não mais se poderia arguir
que o candidato à condição de suplente de Senador
é do total desconhecimento dos eleitores. A norma se
harmonizará, também, com outras medidas que ora
se encontram em apreciação no Congresso Nacional,
igualmente destinadas a conferir maior publicidade à
figura do candidato à suplência, de modo a conferir a
esta figura pública a legitimidade eleitoral necessária,
dado que sua legitimidade jurídico-constitucional a
parece fora de quaisquer dúvidas.
A própria Lei Eleitoral já determina, no § 4º do
seu art. 36, que o nome dos candidatos à suplência
de Senador “deverão constar, de modo claro e legível”,
de toda propaganda eleitoral do candidato ao cargo
de Senador, “em tamanho não inferior a dez por cento
do nome do titular”.
São bem-vindas as iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento desta iniciativa, para cuja aprovação solicito
dos eminentes pares o imprescindível apoio.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e
os canais de televisão por assinatura mencionados no
art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores
à antevéspera das eleições, horário destinado à divul-
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gação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na
forma estabelecida neste artigo.
§ 1º A propaganda será feita:
I – na eleição para Presidente da República, às
terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco
minutos e das doze horas às doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco
minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e cinqüenta e cinco minutos, na televisão;
II – nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete
horas e cinqüenta minutos e das doze horas e vinte
e cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos,
no rádio;
b) das treze horas e vinte e cinco minutos às
treze horas e cinqüenta minutos e das vinte horas e
cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte
minutos, na televisão;
III – nas eleições para Governador de Estado e do
Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e vinte minutos
e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela
Lei nº 12.034, de 2009)
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas
e cinquenta minutos, na televisão, nos anos em que
a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um
terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) das sete horas às sete horas e dezoito minutos
e das doze horas às doze horas e dezoito minutos, no
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços); );(Incluída pela Lei
nº 12.034, de 2009)
d) das treze horas às treze horas e dezoito minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas
e quarenta e oito minutos, na televisão, nos anos em
que a renovação do Senado Federal se der por 2/3
(dois terços); );(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV – nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e
quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos às
doze horas e quarenta minutos, no rádio, nos anos em
que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um
terço); );(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
b) das treze horas e vinte minutos às treze horas
e quarenta minutos e das vinte horas e cinquenta minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão,
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nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por 1/3 (um terço); );(Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
c) das sete horas e dezoito minutos às sete horas e trinta e cinco minutos e das doze horas e dezoito minutos às doze horas e trinta e cinco minutos, no
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
d) das treze horas e dezoito minutos às treze horas e trinta e cinco minutos e das vinte horas e quarenta
e oito minutos às vinte e uma horas e cinco minutos,
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
V – na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinquenta minutos e das doze horas e quarenta
minutos às doze horas e cinquenta minutos, no rádio,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por 1/3 (um terço); );(Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
b) das treze horas e quarenta minutos às treze
horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas e
dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na
televisão, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por 1/3 (um terço); );(Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) das sete horas e trinta e cinco minutos às sete
horas e cinquenta minutos e das doze horas e trinta e
cinco minutos às doze horas e cinquenta minutos, no
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
d) das treze horas e trinta e cinco minutos às treze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas
e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos,
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por 2/3 (dois terços); );(Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
VI – nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito,
às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e
das doze horas às doze horas e trinta minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e uma
horas, na televisão;
VII – nas eleições para Vereador, às terças e
quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários
previstos no inciso anterior.
§ 2º Os horários reservados à propaganda de
cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão
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distribuídos entre todos os partidos e coligações que
tenham candidato e representação na Câmara dos
Deputados, observados os seguintes critérios:
I – um terço, igualitariamente;
II – dois terços, proporcionalmente ao número
de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma
do número de representantes de todos os partidos
que a integram.
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados
é a resultante da eleição.
§ 4º O número de representantes de partido que
tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado
outro corresponderá à soma dos representantes que
os partidos de origem possuíam na data mencionada
no parágrafo anterior.
§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito,
e não havendo a substituição prevista no art. 13 desta
Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes.
§ 6º Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput,
obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a
trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente.
....................................................................................
Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts. 47
e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais por
assinatura mencionados no art. 57 reservarão, ainda,
trinta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de até sessenta
segundos, a critério do respectivo partido ou coligação,
assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação,
e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do §
2º do art. 47, obedecido o seguinte:
I – o tempo será dividido em partes iguais para a
utilização nas campanhas dos candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação,
quando for o caso;
II – destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no
caso de eleições municipais;
III – a distribuição levará em conta os blocos de
audiência entre as oito e as doze horas, as doze e as
dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, as
vinte e uma e as vinte e quatro horas;
IV – na veiculação das inserções é vedada a
utilização de gravações externas, montagens ou trucagens, computação gráfica, desenhos animados e
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efeitos especiais, e a veiculação de mensagens que
possam degradar ou ridicularizar candidato, partido
ou coligação.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, DE 2013
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, que estabelece normas para as
eleições, para determinar que a propaganda eleitoral na TV far-se-á ao vivo e para
vedar as trucagens e outros recursos tecnológicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 44 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 4º e 5º:
“Art. 44. ..........................................................
........................................................................
§ 4º A propaganda eleitoral na TV será veiculada ao vivo, vedadas as trucagens e outros
recursos tecnológicos dessa natureza, destinados a falsear a realidade.
§ 5º A inobservância do disposto no § 4º sujeita o candidato à suspensão da propaganda
na TV por três dias e ao pagamento de multa
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$
100.000,00 (cem mil reais), pena duplicada em
caso de reincidência.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Uma das possíveis e até prováveis fontes de decepção da cidadania brasileira com a política e com
os políticos resulta, conforme acredito, da disparidade
entre a vida real, cotidiana, que todos vivemos, e as
promessas das campanhas eleitorais, muitas vezes
fantasiosas.
Esse fato decorre, em grande parte, do exagero
das promessas de campanha, que sugerem ser possível um mundo onde jorram o leite e o mel, para desaguar, muitas vezes, na dura realidade das restrições
orçamentárias a dificultar a realização das políticas
públicas, mesmo quando o administrador está determinado a tentar as melhores práticas, e é, para tanto,
dominado pelas melhores intenções.
A frustração da sociedade ocorrerá, em alguma
medida, nas mais diversas situações, também pelo fato
de as propagandas eleitorais no Brasil, especialmente
nos últimos pleitos, parecerem-se cada vez mais com
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propagandas comerciais, como as de automóveis e
de sabonetes.
Nesse contexto, não é incomum que a figura do
“marqueteiro” venha a ganhar importância central nas
campanhas eleitorais, passando a ocupar, em algumas
situações, a posição de conselheiro até mesmo dos
governos, após eleitos e empossados.
É necessário afirmar claramente que essa é uma
inaceitável inversão de valores: em situações de crise,
um governo responsável deve recorrer a economistas,
administradores, juristas e lideranças experimentadas,
não a especialista em marketing político.
A proposta legislativa que ora submetemos à
análise do Congresso Nacional tem o singelo propósito
de determinar que a propaganda eleitoral seja feita ao
vivo, sem efeitos e trucagens, para que o eleitor tenha
o contato direto com o real candidato e suas propostas, e não com as trucagens, recursos tecnológicos e
outras formas de falsear a realidade.
Solicito aos eminentes pares a atenção devida,
as propostas de alteração voltadas ao aperfeiçoamento
e o apoio imprescindível à aprovação desta iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Luiz Henrique.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Texto compilado
Mensagem de veto
Estabelece normas para as eleições.
O Vice Presidente da República no exercício do
cargo de Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Disposições Gerais
Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta
Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.
§ 1o A propaganda eleitoral gratuita na televisão
deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS ou o recurso de legenda, que deverão constar
obrigatoriamente do material entregue às emissoras.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o No horário reservado para a propaganda
eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfar-
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çada ou subliminar, de promover marca ou produto.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Será punida, nos termos do § 1o do art. 37,
a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder
competente, veicular propaganda eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Cria o Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira e dispõe sobre a estrutura básica do Sistema Financeiro Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º O sistema financeiro nacional, estruturado
em sua base pela presente lei complementar, de forma
a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a
servir aos interesses da coletividade, em conformidade
com o que dispõe o art. 192 da Constituição Federal,
é constituído:
I – pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira;
II – pelas Instituições Reguladoras e Supervisoras do Sistema Financeiro;
III – pelas Instituições Operadoras do Sistema
Financeiro;
IV – pelos usuários dos serviços financeiros.
Art. 2º O sistema financeiro nacional é o conjunto de instituições e mercados que interagem entre si,
regulados por normas, institutos jurídicos e mecanismos de gestão com o propósito de garantir ambiente
apropriado para a administração e a canalização de
recursos financeiros de pessoas e instituições superavitárias a pessoas e instituições deficitárias da
economia.
Art. 3º Para os efeitos desta lei o sistema financeiro nacional é composto pelos mercados monetário,
de crédito, de capitais, de câmbio, de seguros e resseguros, de capitalização, de previdência complementar
aberta e previdência complementar fechada.
Art. 4º Os produtos e serviços oferecidos pelas
instituições que atuam no sistema financeiro nacional
serão regulamentados pelas Instituições Reguladoras
e Supervisoras do Sistema Financeiro dentro de suas
respectivas competências.
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CAPÍTULO II
Do Conselho Nacional de Política Econômica
e Financeira
Art. 5º Os princípios econômicos e financeiros do
País, assim como as diretrizes e metas constantes dos
planejamentos das Instituições Reguladoras e Supervisoras do sistema financeiro deverão ser aprovados
pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira formado por treze (13) membros nomeados pelo
Presidente da República, após aprovação do Senado
Federal, na forma dos arts. 52 e 84 da Constituição
Federal, observando-se a seguinte composição:
a) o Ministro da Fazenda;
b) o Presidente do Banco Central do Brasil;
c) o Presidente da Superintendência de Seguros Privados;
d) o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
e) o Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar;
f) um (1) membro escolhido dentre os servidores em instituições reguladoras e supervisoras
do sistema financeiro nacional;
g) um (1) membro escolhido dentre os trabalhadores em atividades do sistema financeiro
nacional;
h) um (1) membro oriundo das instituições de
Microfinanças ou de Microsseguros;
i) um (1) membro escolhido dentre os usuários
do sistema financeiro nacional;
j) quatro (4) membros oriundos dos setores
financeiro, rural, industrial e de serviços.
I – Os membros referidos nas alíneas “f” a “j” serão
indicados ao Presidente da República, e deste ao
Senado Federal, no primeiro semestre de cada
mandato, a partir de listas tríplices apresentadas pelas entidades setoriais correspondentes
a cada membro conforme regulamentado em lei
específica, escolhidos entre cidadãos brasileiros
de reputação ilibada, idoneidade moral e comprovada experiência em atividades profissionais
em suas áreas de origem.
II – Os membros referidos nas alíneas “b” a “e”
serão escolhidos pelo Presidente da República e
indicados ao Senado Federal, após o fim de cada
mandato do membro na respectiva autarquia, que
exercerão as presidências ou superintendência:
a) do Banco Central do Brasil;
b) da Superintendência de Seguros Privados;
c) da Comissão de Valores Mobiliários; e
d) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
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III – os candidatos aprovados pelo Senado Federal serão nomeados pelo Presidente da República para participar como membro do Conselho
com mandato coincidente para os membros das
autarquias do inciso anterior e para o Ministro da
Fazenda, e de 4 anos para os demais membros;
IV – os membros que, por qualquer motivo, venham a deixar o Conselho serão substituídos
até o final de seus respectivos mandatos por
membros nomeados em até noventa (90) dias,
observando-se as demais condições dispostas
neste artigo.
§ 1º A lei específica de que trata o inciso I deste
artigo garantirá na composição do Conselho, em qualquer época, a representação paritária entre trabalhadores e empresários.
§ 2º A presidência do Conselho será exercida
pelo Ministro da Fazenda.
§ 3º Na ausência do Ministro da Fazenda, a presidência do Conselho será exercida, alternadamente
por reunião, pelos presidentes ou superintendente das
instituições do inciso II deste artigo.
§ 4º O Conselho Nacional de Política Econômica
e Financeira se reunirá ordinariamente duas (2) vezes
por ano, nas últimas quinzenas dos meses de junho e
novembro para avaliar os relatórios de prestação de
contas e o planejamento anual das instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro ou extraordinariamente por convocação de seu Presidente.
§ 5º A participação no Conselho Nacional de
Política Econômica e Financeira não exige dedicação
exclusiva podendo seus membros exercer outras atividades legais durante todo o mandato.
§ 6º Qualquer membro do Conselho Nacional de
Política Econômica e Financeira que venha a perder
a condição de cidadão brasileiro de reputação ilibada
e idoneidade moral ou transgredir as normas e regulamentos do sistema financeiro poderá ser demitido
por iniciativa do Presidente da República, após exame
pelo Senado Federal, que avaliará o motivo da demissão por meio da instauração de processo que permita
ampla defesa e contraditório do acusado, sem prejuízo
das demais sanções previstas na legislação em vigor.
§ 7º O funcionamento do Conselho Nacional de
Política Econômica e Financeira será regulado em Regimento próprio elaborado pelas Instituições Reguladoras e Supervisoras do Sistema Financeiro e aprovado
por dois terços de seus membros.
Art. 6º Com o propósito de ampliar a participação
da coletividade nas decisões do Conselho Nacional
de Política Econômica e Financeira serão constituídos comitês consultivos presididos e secretariados por
membros do Conselho, dedicados a estudar e produzir
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relatórios das demandas dos diversos setores da sociedade, sendo obrigatória a constituição dos seguintes:
I – Comitê de Representantes dos servidores
em Instituições Reguladoras e Supervisoras do
Sistema Financeiro;
II – Comitê de Representantes dos Trabalhadores
em atividades financeiras;
III – Comitê de representantes de Instituições de
Microfinanças e Microsseguros;
IV – Comitê de Representantes dos Usuários do
Sistema Financeiro Nacional;
V– Comitê de Representantes das Unidades da
Federação;
VI – Comitê dos Representantes dos Municípios;
§ 1º O Comitê de Representantes das unidades
da Federação será constituído por um membro transitório designado pelo Governador de cada unidade da
Federação e dois (2) membros efetivos do Conselho
Nacional de Política Econômica e Financeira, designados pelo seu presidente, que exercerão sua presidência e secretarias.
§ 2º O Comitê de Representantes dos Municípios
será constituído por dois (2) membros do Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira, designados
pelo seu presidente, que exercerão sua presidência
e secretarias e por representantes do Ministério das
Cidades; do Ministério da Educação; do Ministério de
Desenvolvimento Agrário; das Instituições Oficiais de
Crédito; do Banco Central do Brasil e por cinco representantes dos municípios, indicados pela Associação
Brasileira dos Municípios, oriundos das regiões Norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
§ 3º O Comitê de Representantes das Instituições de Microfinanças será constituído pelos dois (2)
membros que representam as Microfinanças no Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira,
que exercerão sua presidência e secretarias e por
representantes da Secretaria Nacional de Economia
Solidária; do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – MDS; do Ministério de Desenvolvimento Agrário; do Sebrae; das Instituições Oficiais
de Crédito; do Banco Central do Brasil, da SUSEP e
de outras instituições ligadas ao microcrédito ou a microsseguros a convite de seu presidente.
§ 4º Os demais comitês de representantes serão
constituídos pelos dois (2) membros que representam
as respectivas áreas no Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira, que exercerão sua presidência e secretarias, e por pessoas dedicadas ao setor,
especialmente convidadas para atuar como membros
transitórios pelo período de dois (2) anos.
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§ 5º As reuniões dos comitês de representantes
serão realizadas até setembro de cada ano e precedidas de congressos abertos onde os membros dos
comitês discutirão com os setores e as comunidades
que representam, seus interesses e necessidades a
serem informados às Instituições Reguladoras e Supervisoras e levados ao Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira.
§ 6º Cada comitê de representantes terá regimento próprio formulado por seus membros efetivos
e aprovado pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira.
Art. 7º Com o propósito de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do País, o Conselho
Nacional de Política Econômica e Financeira aprovará
as diretrizes gerais propostas pelas Instituições Reguladoras e Supervisoras, no âmbito da competência de
cada uma, tendo como princípio básico buscar:
I – a estabilidade do poder de compra e a aceitação internacional da moeda brasileira;
II – a solidez e eficiência do sistema financeiro;
III – o equilíbrio do balanço de pagamento do País;
IV – a formação de reservas em moedas estáveis
emitidas pelos principais parceiros comerciais;
V – o desenvolvimento de capacidade de intervenção financeira no mercado doméstico e global;
VI – o aperfeiçoamento das instituições e dos
instrumentos financeiros, com vistas à maior
eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;
VII – a manutenção da liquidez e solvência das
instituições integrantes do sistema financeiro;
VIII – a coordenação das políticas monetária,
cambial, creditícia, de seguros, de capitalização,
previdência complementar aberta, previdência
complementar fechada, de resseguros, de capitais, orçamentária, fiscal e da dívida pública,
interna e externa, de forma a alcançar níveis
elevados de crescimento econômico, o pleno
emprego e condições para manutenção da taxa
de juros do país em níveis internacionais;
IX – o direcionamento da aplicação dos recursos
das instituições que atuam no sistema financeiro
nacional, governamentais e privadas, tendo em
vista propiciar, nas diferentes regiões do País,
condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional;
X – a observância aos princípios e diretrizes que
norteiam a responsabilidade socioambiental nas
instituições que compõem o sistema financeiro
nacional e em suas atividades relativas à concessão de crédito.
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Art. 8º Com o propósito de atender aos interesses da coletividade, o Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira aprovará as diretrizes gerais
propostas pelas instituições supervisoras tendo como
princípio buscar:
I – a estabilidade cambial da moeda brasileira
visando expandir sua utilização internacional
como reserva de valor, unidade de conta e meio
de pagamento;
II – a distribuição das instituições operadoras
do sistema financeiro nacional de forma que se
mantenha atendimento de qualidade para todos
os setores da economia e em todas as regiões
que compõem o território nacional, priorizando
as atividades e áreas menos desenvolvidas;
III – o estabelecimento de regras de taxonomia
para todas as informações prestadas pelas instituições que operam no sistema financeiro visando facilitar a comparação, pelos usuários,
entre os diversos produtos e serviços em oferta
no mercado;
IV – o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros visando melhor atendimento aos usuários do sistema, a menores custos;
V – a educação financeira para o cidadão, visando conscientizá-lo da importância da poupança
e consumo e permitindo-lhe uma administração
responsável dos próprios rendimentos e bens;
VI – a fiscalização das instituições operadoras
em todo o território nacional visando aprimorar
as relações entre fornecedores e consumidores
de serviços e produtos do sistema financeiro
nacional;
VII – a imediata intervenção em projetos, operações, fundos, empresas e instituições de qualquer natureza que possam vir a oferecer risco ao
Sistema Financeiro Nacional ou causar grande
comoção à coletividade, empregando, para isso,
os recursos necessários;
VIII – o estabelecimento de regras para que as
operações cursadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional respeitem a ética e a transparência no relacionamento com a comunidade
e promovam a mitigação de impactos sociais e
riscos ambientais;
IX – a proteção aos usuários do sistema financeiro, aos investidores no mercado de capitais,
aos beneficiários de seguros, aos participantes
em planos de previdência complementar aberta,
em planos de previdência complementar fechada
e detentores de títulos de capitalização.
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CAPÍTULO III
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 9º São instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro, desempenhando atividade exclusiva de Estado, o Banco Central do Brasil, a
Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência
de Seguros Privados e a Superintendência Nacional
de Previdência Complementar, observado o seguinte:
I – o Banco Central do Brasil tem sua estrutura
e funcionamento regulados por esta Lei e demais disposições que regem o sistema financeiro nacional;
II – a Superintendência de Seguros Privados tem
sua estrutura e funcionamento regulados por
esta Lei, pela Lei Complementar n° 109 de 29 de
maio de 2001, Lei Complementar nº 126, de 15
de janeiro de 2007 e pelas demais disposições
que regem o mercado de seguros, resseguros,
capitalização e previdência complementar aberta;
III – a Comissão de Valores Mobiliários tem sua
estrutura e funcionamento regulados pela Lei Nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, com as alterações procedidas pela legislação posterior, e
demais disposições que regem o mercado de capitais, no que não contrariar o disposto nesta Lei.
IV – a Superintendência Nacional de Previdência Complementar tem sua estrutura e funcionamento regulados pela Lei Nº 12.154, de 23
de dezembro de 2009, com as alterações procedidas pela legislação posterior, e demais disposições que regem o mercado de previdência
complementar fechada, no que não contrariar o
disposto nesta Lei.
§ 1º As instituições reguladoras e supervisoras
do sistema financeiro exercerão de forma autônoma
suas funções de regulação, supervisão e fiscalização
em suas respectivas áreas de atuação.
§ 2º As instituições reguladoras e supervisoras do
sistema financeiro poderão manter serviços jurídicos
próprios aos quais caberá o exercício do procuratório
judicial e extrajudicial das instituições.
§ 3º As instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro poderão constituir comitês
técnicos compostos por seus dirigentes e servidores
especializados para atuação nas diversas áreas que
requerem sua ação de forma conjunta ou onde houver
necessidade de troca de informações.
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§ 4º As instituições reguladoras e supervisoras
do sistema financeiro poderão celebrar convênio com
entidades que tenham por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade,
de atuária e de auditoria, podendo, no exercício de
suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou
em parte, os pronunciamentos e demais orientações
técnicas emitidas.
§ 5º As entidades referidas no parágrafo anterior
deverão ser majoritariamente compostas por contadores ou atuários, conforme o caso, delas fazendo parte,
paritariamente, representantes de entidades representativas de sociedades submetidas ao regime de elaboração de demonstrações financeiras previstas na
legislação sobre o mercado mobiliário, de sociedades
que auditam e analisam as demonstrações financeiras,
dos órgãos federais de fiscalização do exercício das
profissões contábil e atuarial, de universidade ou instituto de pesquisa com reconhecida atuação na área
contábil e de mercado de capitais.
§ 6º As instituições reguladoras e supervisoras
do sistema financeiro deverão participar de grupos e
sistemas de defesa do consumidor e de fiscalização
das relações de consumo formados pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor e pelos órgãos de proteção e defesa do
consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e
competência.
Art. 10. As instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro serão administradas por diretorias colegiadas ou comissões compostas por, no
mínimo, cinco (5) membros nomeados pelo Presidente
da República, após aprovação do Senado Federal, na
forma dos arts. 52 e 84 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com mandatos não
menores que quatro (4) anos, observado o seguinte:
I – os presidentes do Banco Central do Brasil, da
Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados e o superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar serão nomeados conforme
o disposto nos arts. 52 e 84 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988;
II – os demais dirigentes, exceto os previstos no
inciso IV deste artigo, serão escolhidos pelo Presidente da República entre cidadãos brasileiros
de reputação ilibada, idoneidade moral, sendo
pelo menos dois terços pertencentes ao quadro
de servidores da instituição, e indicados ao Senado Federal, no primeiro semestre do mandato;
III – os candidatos aprovados pelo Senado Federal serão nomeados pelo Presidente da Re-
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pública para participar dos colegiados por, no
mínimo, quatro (4) anos a partir do primeiro dia
de fevereiro do ano seguinte;
IV – além dos dirigentes escolhidos na forma
dos incisos II e III deste artigo, participarão das
diretorias colegiadas das instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro um (1)
diretor representante dos servidores, em cada
instituição reguladora e supervisora, indicado
pelos respectivos sindicatos.
V – os dirigentes que, por qualquer motivo, venham a deixar o cargo serão substituídos por
servidores de carreira da instituição até o final
de seus respectivos mandatos.
§ 1º As atribuições dos dirigentes das instituições
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro, não
previstas nesta Lei ou em sua legislação própria, deverão constar de regimentos internos elaborados pelas
instituições e aprovados pelo Conselho Nacional de
Política Econômica e Financeira, os quais prescreverão
e especificarão os casos que dependerão de deliberação dos órgãos colegiados, as quais serão tomadas
por maioria de votos, presentes no mínimo dois terços
dos dirigentes.
§ 2º Os presidentes do Banco Central do Brasil,
da Comissão de Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados e o superintendente da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar serão substituídos por servidores designados
para tal nos regimentos internos em suas ausências
eventuais ou até a nomeação de novos titulares na forma dos incisos I e II do art. 5° desta Lei Complementar,
no caso de vacância do cargo.
§ 3º Além dos casos expressamente previstos
em lei, qualquer membro das diretorias colegiadas ou
comissões das instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro só poderá ser demitido por
iniciativa do Presidente da República que informará o
motivo da demissão e solicitará ao Senado Federal a
instauração de processo que permita ampla defesa e
contraditório.
Art. 11. É vedado aos dirigentes das instituições
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro:
I – exercer qualquer outro cargo, emprego ou função, públicos ou privados, exceto o de professor;
II – manter participação acionária direta ou indireta superior a 1% (um por cento) em instituição
do sistema financeiro, incompatibilidade que se
estende aos cônjuges, companheiros e aos parentes até o segundo grau;
III – participar do controle societário ou exercer
qualquer atividade profissional direta ou indireta-
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mente, com ou sem vínculo empregatício, junto a
instituições do sistema financeiro, após o fim do
mandato, a exoneração a pedido ou a demissão
justificada, por um período de um ano;
IV – intervir em qualquer matéria em que tiver
interesse conflitante com os objetivos das instituições reguladoras e supervisoras do sistema
financeiro, bem como participar de deliberação
que, a respeito, tomarem os demais membros
do órgão, devendo dar-lhes ciência do fato e
fazer constar em ata a natureza e extensão de
seu impedimento;
V – valer-se de informação à qual tenha acesso privilegiado em razão do exercício do cargo,
relativa a fato ou ato relevante não divulgado ao
mercado, ou dela se utilizar para obter, para si
ou para outrem, vantagem de qualquer natureza.
§ 1º Os dirigentes a que se refere o caput deste
artigo guardarão sigilo das informações relativas às
matérias em exame nas instituições reguladoras e
supervisoras do sistema financeiro, até sua divulgação ao público.
§ 2º Durante o impedimento de que trata o inciso III deste artigo fica assegurado aos ex-dirigentes
que cumprirem integralmente o mandato para o qual
foram eleitos, o recebimento, em caráter pessoal e
intransferível, dos proventos do cargo exercido, salvo
na hipótese de ocupar novo cargo, emprego ou função
pública ou ainda cargo, emprego ou função no setor
privado que não colida com o disposto naquele inciso.
Art. 12. Compete ao colegiado de dirigentes de
cada instituição reguladora e supervisora do sistema
financeiro:
I – decidir sobre as matérias de competência e
a cargo da Instituição;
II – encaminhar as propostas da instituição, quando for o caso, relacionadas ao regimento interno, ao
plano de meta e prioridades da política monetária e
cambial, da política de seguros, de capitalização e de
previdência complementar aberta e da política de previdência complementar fechada, aos planejamentos
e prestações de contas anuais e outros documentos
previstos nesta Lei para conhecimento e ou aprovação
do Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal e ao Tribunal de Contas da União;
III – aprovar os cronogramas de dispêndios e investimentos e as demonstrações de sua execução; e
IV – aprovar normas gerais de contabilidade e
auditoria interna.
Art. 13. As instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro terão quadros de pessoal
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próprios e unidades operacionais em todas as capitais
dos estados da Federação.
Art. 14. Os servidores das instituições reguladoras
e supervisoras do sistema financeiro estarão sujeitos
ao Regime Jurídico Único sendo que o exercício de
quaisquer cargos ou funções comissionadas constantes da estrutura organizacional dessas instituições é
privativo dos servidores de seus quadros de pessoal,
exceto os cargos de Presidente e até dois (2) diretores.
§ 1º Os ocupantes das carreiras das instituições
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro terão cédula de identidade, confeccionada em papel
moeda, que terá Fé Pública e validade em todo o Território Nacional.
§ 2º Além da cédula de identidade citada no inciso I, possuirão distintivo de uso ostensivo destinado
a sua identificação.
§ 3º Os inativos das carreiras citadas nos §§ 1º e
2º, também terão direito à cédula de identidade, com
a respectiva observação de que se trata de servidor
inativo.
§ 4º Os modelos da cédula de identidade e do
distintivo de uso ostensivo serão regulamentados por
ato próprio das respectivas Autarquias.
Art. 15. As instituições reguladoras e supervisoras
do sistema financeiro poderão manter serviços jurídicos
próprios aos quais caberá o exercício do procuratório
judicial e extrajudicial das instituições.
Parágrafo único. Sem prejuízo dos direitos que a
Lei assegura aos servidores em geral, é prerrogativa
dos servidores das instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro nacional a assistência
judicial nas hipóteses em que aquele venha a ser processado judicialmente pela prática de ato administrativo
praticado no exercício de suas funções.
Art. 16. A ação dos servidores das instituições
reguladoras e supervisoras do sistema financeiro, no
exercício das funções previstas nesta Lei e no seu Estatuto, não poderá ser objeto de coerção ou impedimento,
devendo o servidor, quando em serviço, solicitar diretamente apoio do Ministério Público ou de autoridade
policial para o pleno exercício de sua missão.
Parágrafo único. É permitida a troca de informações entre as entidades que compõem o sistema financeiro nacional.
Art. 17. Ao servidor das instituições reguladoras
e supervisoras do sistema financeiro, no exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função;
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II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;
III – investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;
IV – em qualquer caso que exija o afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo
de serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento;
V – para efeito de benefício previdenciário, no
caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.
CAPÍTULO III
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO II
Do Banco Central do Brasil
Art. 18. O Banco Central do Brasil é uma autarquia
especial, vinculada à Presidência da República, com
personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada
de autonomia administrativa, econômico-financeira e
técnico-operacional, na forma desta Lei Complementar, com sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em
todo território nacional.
§ 1º São assegurados ao Banco Central do Brasil, como instituição de Estado e órgão orçamentário,
manutenção de rendas e recursos próprios e privilégios
e prerrogativas de autoridade monetária.
§ 2º O Banco Central do Brasil será administrado por uma diretoria colegiada composta por dez (10)
membros sendo nove (9) membros nomeados pelo
Presidente da República, após aprovação do Senado
Federal, na forma dos arts. 52 e 84 da Constituição
Federal e um (1) membro representando seus servidores, com mandato de quatro (4) anos, observado o
disposto nos arts. 10, 11, 12 e 14 desta Lei.
§ 3º A autonomia administrativa, econômico-financeira e técnico-operacional do Banco Central do
Brasil, de que trata o caput deste artigo, será exercida
por ação direta de sua diretoria colegiada nas questões
de sua competência legal, observando-se o disposto
na legislação em vigor.
§ 4º As atribuições do Presidente e dos Diretores do Banco Central do Brasil, não previstas nesta
Lei, deverão constar do Regimento Interno elaborado
pela instituição e aprovado pelo Conselho Nacional de
Política Econômica e Financeira, o qual prescreverá
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e especificará os casos que dependerão de deliberação do Colegiado da Diretoria, a qual será tomada por
maioria de votos, presentes no mínimo o Presidente
ou seu substituto eventual e cinco (5) outros Diretores,
cabendo ao Presidente também o voto de qualidade.
§ 5º O Banco Central do Brasil patrocinará, em
conjunto com seus servidores, entidade fechada de
previdência complementar, sem fins lucrativos, constituídas de acordo com Lei Complementar nº 109, de 29
de maio de 2001, tendo como objetivo precípuo instituir
e executar planos de benefícios de caráter previdenciário e conceder pecúlios aos grupos familiares dos
seus participantes;
§ 6º As entidades fechadas de que trata o § 5º
deste artigo serão exclusivas dos servidores do Banco
Central do Brasil e não se confundem com a entidade fechada acessível, na forma regulamentada pelo
órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente aos
servidores da União de que trata o inciso I do art. 31
da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.
§ 7º O Banco Central do Brasil, na qualidade de
autarquia especial, vinculada à Presidência da República, está sujeito, assim como as entidades por ele
patrocinadas, à supervisão técnica da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão do Governo Federal
responsável por assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República quanto aos assuntos que, no
âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do
patrimônio público e ao incremento da transparência
da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate
à corrupção e ouvidoria, prestando a orientação normativa necessária.
§ 8º O Banco Central do Brasil, como instituição
de Estado e órgão orçamentário, está sujeito, assim
como as entidades por ele patrocinadas, à prestação
de contas ao Tribunal de contas da União que cumpre
o papel constitucional de auxiliar o Congresso Nacional
no exercício do controle externo, além das atribuições
conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela
Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
§ 9º O Ministério Público Federal e o Congresso
Nacional, com base nos relatórios apresentados pelos
órgãos de fiscalização e controle, poderão apresentar
moção de censura à atuação do Presidente e de diretor
do Banco Central do Brasil ao Presidente da República,
em caso de desvio na condução de suas atividades ou
no cumprimento da missão da Instituição.
Art. 19. O Banco Central do Brasil divulgará suas
demonstrações contábeis, anualmente, elaboradas de
acordo com os padrões internacionais.
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Art. 20. O Banco Central do Brasil publicará mensalmente demonstrativos de sua atividade financeira
apurados segundo critérios que permitam sua consolidação com demonstrativos de mesma natureza publicados pelo Tesouro Nacional.
Art. 21. O Banco Central do Brasil manterá serviço de auditoria interna, subordinada diretamente ao
seu Presidente que estabelecerá sistemas de controle capazes de permitir o acompanhamento de todas
as atividades da instituição, ressaltando os aspectos
contábeis, financeiros, operacionais e patrimoniais, e a
elaboração de relatórios periódicos para conhecimento
e avaliação da instituição, que serão encaminhados ao
Tribunal de Contas da União.
Art. 22. O Banco Central do Brasil manterá serviço de ouvidoria interna e externa a cargo de Ouvidor-Geral, eleito entre e por seus servidores, com
audiência e voz nas reuniões da Diretoria Colegiada,
a quem caberá receber reclamações dos cidadãos sobre serviços prestados pelo Banco Central do Brasil
e pelas instituições que operam no sistema financeiro
nacional, encaminhar e acompanhar as providências,
responder no menor prazo possível, sugerir melhorias
e aperfeiçoamentos no sistema, assim como avaliar o
grau de satisfação da sociedade quanto aos serviços
disponíveis.
Art. 23. A Política Monetária, a Política Cambial e
a Política de Riscos e Retornos do Sistema Financeiro,
assim como as atividades de supervisão e fiscalização, serão exercidas livremente por comitês internos
do Banco Central do Brasil, de acordo com as regras
estabelecidas nesta Lei e em regimentos próprios, visando atender plenamente às diretrizes e metas aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Econômica
e Financeira.
Art. 24. As decisões dos comitês deverão pautar-se em estudos técnicos produzidos pelo corpo técnico do Banco Central do Brasil, internamente ou em
colaboração com outros bancos centrais, instituições
especializadas e órgãos governamentais.
Art. 25. O Banco Central do Brasil poderá intervir,
dentro de sua competência e de forma coordenada ou
articulada com as demais instituições supervisoras e
reguladoras do sistema financeiro, em qualquer instituição operadora do sistema financeiro nacional para
garantir a integridade de seus participantes e os direitos
de seus usuários, conduzindo tal intervenção conforme
o disposto nesta Lei e na legislação específica em vigor.
Art. 26. O Banco Central do Brasil tem como
missão assegurar a estabilidade do poder de compra
da moeda e um sistema financeiro sólido, eficiente e
livre de práticas ou produtos abusivos ou enganosos,
de forma a estimular a promoção do desenvolvimento
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sustentável das diversas regiões do País, o emprego
e a distribuição de renda, devendo para isso executar
a política monetária e a política cambial e regular, supervisionar e fiscalizar o sistema financeiro nacional,
dentro de sua competência, de forma coordenada com
as demais instituições reguladoras e supervisoras,
cumprindo e fazendo cumprir as disposições que lhe
são atribuídas pela legislação em vigor observando,
ainda, os princípios e diretrizes aprovados pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira.
Parágrafo único. De forma a cumprir a missão
estabelecida no caput deste artigo, o Banco Central
do Brasil possui competências privativas de autoridade monetária e de regulação e supervisão no sistema
financeiro.
Art. 27. Compete privativamente ao Banco Central do Brasil:
I – emitir moeda e executar os serviços do meio-circulante;
II – efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos
públicos;
III – prover crédito de liquidez e empréstimos de
última instância ao sistema financeiro nacional
por meio da realização de operações de redesconto de liquidez, redesconto intradia mediante
operações compromissadas com títulos públicos
federais e empréstimos a instituições que operam
no sistema financeiro;
IV – determinar e receber o recolhimento compulsório das instituições que operam no mercado
financeiro, nos percentuais, forma e condições por
ele determinadas, observando as peculiaridades
das regiões geoeconômicas, as modalidades de
aplicações, o porte e a natureza das instituições.
V – efetuar, como instrumento de política cambial, operações de compra e venda de moeda estrangeira nos mercados a vista e a termo, assim
como intervir nos mercados futuros de moedas
e índices cambiais.
VI – abrir e manter contas de reservas bancárias e de guarda, custódia e liquidação de títulos para as instituições que operam no sistema
financeiro nacional e receber seus depósitos
voluntários à vista.
VII – exercer o controle do crédito sob todas as
suas formas;
VIII – efetuar o registro e controle dos capitais
estrangeiros no País;
IX – ser depositário das reservas oficiais de metais preciosos e moeda estrangeira e fazer com
estas todas e quaisquer operações necessárias
à sua administração;
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X – exercer a fiscalização das instituições que
operam no sistema financeiro nacional, dentro
de sua competência, e aplicar as penalidades
previstas na regulamentação em vigor;
XI – autorizar o funcionamento, a instalação e a
transferência de sedes e dependências no País
e no exterior assim como prorrogar ou suspender o funcionamento e encerrar as atividades de
instituições que operam no sistema financeiro
nacional, por ele supervisionadas;
XII – autorizar que as instituições que operam no
sistema financeiro nacional, por ele supervisionadas, sejam transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas, alterem seus estatutos,
seus regimentos, a composição de seu quadro
diretivo, alienem ou transfiram o seu controle
acionário, distribuam bônus aos administradores
e lucros, dividendos e outras formas de remuneração do capital;
XIII – autorizar que as instituições integrantes do
sistema financeiro nacional, por ele supervisionadas, ofereçam ao mercado os produtos e serviços
financeiros, regulando as condições contratuais
de forma a que se estabeleça equilíbrio nas relações negociais entre provedores e tomadores
dos recursos negociados e serviços oferecidos;
XIV – autorizar a participação de instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por ele
supervisionadas, em outras empresas ou instituições, projetos e consórcios de financiamento,
sociedades de propósito específico, fundos de
qualquer natureza e instituições assemelhadas;
XV – estabelecer condições para a posse e para
o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras, dentro de sua
competência, assim como para o exercício de
quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais
e semelhantes, segundo as diretrizes que forem
aprovadas pelo Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira;
XVI – determinar que as instituições que operam
no sistema financeiro nacional, por ele supervisionadas, mantenham cadastro atualizado das
pessoas físicas e jurídicas que operam com suas
dependências ou em dependências de instituições conveniadas.
§ 1º Com o propósito de manter a oferta e a liquidez da moeda nacional no mercado externo, o Banco
Central do Brasil poderá contratar instituições estrangeiras para executar operações de liquidez, de formação de mercado e de guarda e distribuição de reais.
§ 2º No exercício de suas atribuições de fiscalização o Banco Central do Brasil poderá examinar os
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livros e documentos das pessoas naturais ou jurídicas
que detenham a propriedade ou o controle acionário de
instituição financeira, ficando essas pessoas sujeitas
ao disposto nesta e demais leis do sistema financeiro.
§ 3º Com base nas diretrizes aprovadas pelo
Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira, o Banco Central do Brasil, estudará, dentro de sua
competência, os pedidos que lhe forem formulados e
resolverá conceder ou recusar a autorização para o
funcionamento, a instalação e a transferência de sedes e dependências no País e no exterior assim como
prorrogar ou suspender o funcionamento e encerrar
as atividades de instituições que operam no sistema
financeiro nacional, podendo incluir cláusulas de capilaridade, atendimento obrigatório e outras que reputar
convenientes ao interesse público.
Art. 28. Também é de competência privativa do
Banco Central do Brasil, no tocante às instituições por
ele supervisionadas, a regulamentação dos artigos desta Lei Complementar e de outras leis vigentes sobre o
Sistema Financeiro Nacional e a regulação:
I – da constituição, a organização e o funcionamento das instituições que operam no mercado
financeiro, incluídas as cooperativas de crédito;
II – do funcionamento de instituições do sistema
financeiro nacional, pertencentes a grupos econômicos que operam simultaneamente em mais
de um segmento do mercado financeiro ou em
atividades não-financeiras;
III – da instalação de dependências e participação
no capital de empresas no País e no exterior por
instituições que operem no mercado financeiro;
IV – da investidura e do exercício em cargos de
administração ou fiscalização ou em órgãos estatutários e da política de concessão de bônus
aos administradores e de distribuição de lucros
aos acionistas de instituições que operem no
mercado financeiro, assim como os requisitos a
serem atendidos previamente à constituição ou
transformação das cooperativas de crédito, com
vistas ao respectivo processo de autorização;
V – das operações que as instituições que operam no mercado financeiro realizam entre si e
com os demais usuários do sistema financeiro
em todas as suas formas e modalidades, inclusive as operações em moeda estrangeira;
VI – da percentagem máxima de recursos que
poderão ser aplicados pelas instituições que operam no mercado financeiro junto a um mesmo
cliente, a sociedades controladas, coligadas ou
sob o mesmo controle societário;
VII – das condições sobre encaixes, imobilizações, participações societárias e demais rela-

61730 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ções patrimoniais das instituições que operam
no mercado financeiro;
VIII – dos critérios de contabilidade, governança
e auditoria a serem observados pelas instituições
que operam no mercado financeiro, assim como
da periodicidade de levantamento de suas demonstrações financeiras e do fornecimento de
informações e documentos ao público e às instituições reguladoras e supervisoras do sistema
financeiro;
IX – dos referenciais para aferição da capacidade econômica de controladores societários
e da capacidade técnica de administradores de
instituições que operam no mercado financeiro;
X – do recolhimento de quantias não aplicadas
em conformidade com as instruções relativas à
política creditícia, podendo decidir sobre a remuneração das quantias recolhidas;
XI – das transferências de recursos financeiros,
inclusive internacionais e por via eletrônica, podendo estabelecer os casos e os períodos em
estas operações lhe devam ser obrigatoriamente
informadas, pelas instituições operadoras;
XII – do funcionamento dos mercados de derivativos e de liquidação futura, incluindo as atividades das entidades que os administrem ou que
deles participem;
XIII – das operações de câmbio em todas as suas
modalidades, podendo estabelecer limites, taxas,
prazos, formas de entrega e quaisquer outras
condições de negociação de moeda estrangeira
ou de títulos e outros meios que a representem;
XIV – do recolhimento das tarifas de serviços,
taxas de fiscalização, multas e outras importâncias devidas pelas instituições que operam no
Sistema Financeiro Nacional;
XV – das condições de instalação de pontos de
atendimento pelas instituições que operam no
sistema financeiro inclusive quanto à localização,
segurança, horário de funcionamento, atendimento mínimo e relacionamento com os usuários;
XVI – da execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, de câmaras
de liquidação e custódia e de sistemas de pagamento e liquidação físicos ou eletrônicos de
qualquer natureza;
XVII – dos procedimentos relativos à concessão
de crédito, da exigência de documentação e de
fiscalização dos financiamentos concedidos pelas instituições que atuam no sistema financeiro,
com relação à responsabilidade socioambiental
dos projetos financiados;
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XVIII – da abertura e manutenção de contas de
depósito à vista e de guarda, custódia e liquidação de títulos em instituição financeira no País,
para bancos centrais estrangeiros, bancos e instituições internacionais para liquidação de suas
operações em moeda nacional; e
XIX – do registro dos capitais estrangeiros no
País, estabelecendo os tipos e as modalidades
de operações que devem ser registradas e as
formas, condições e periodicidades de registro,
submetendo ao Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira, propostas de outras
formas de controle que julgar necessárias.
§ 1° O Banco Central do Brasil deverá regular,
também, os procedimentos e sistemas gerenciais de
controle, de forma que sejam adequadamente cumpridas e fiscalizadas as leis e regulamentos sobre o
funcionamento das instituições do Sistema Financeiro
Nacional.
§ 2° No caso das instituições financeiras e demais
sociedades autorizadas a operar ou prestar serviços
nos mercados de capitais, ou de seguros ou de previdência as atribuições das instituições de regulação
e supervisão desses mercados serão exercidas sem
prejuízo das atribuições do Banco Central do Brasil.
§ 3° No tocante à regulamentação dos mercados
de seguro, resseguro, capitalização, previdência complementar aberta e previdência complementar fechada,
o disposto no parágrafo anterior será regulamentado de
acordo com os pareceres técnicos do Comitê de Seguros e Previdência Complementar, assegurando a coordenação dos serviços do Banco Central do Brasil com
as respectivas entidades de regulação e supervisão.
§ 4° O Banco Central do Brasil definirá regulamentação específica e diferenciada acerca da constituição
e atuação de instituições financeiras que operam com
microfinanças e seu acesso aos produtos e serviços
financeiros providos pelas demais instituições participantes do sistema financeiro nacional.
§ 5° O Banco Central do Brasil definirá regulamentação específica para fiscalização das instituições
integrantes do sistema financeiro e assemelhadas
buscando o efetivo cumprimento das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e demais
disposições sobre a proteção ao consumidor.
Art. 29. Compete, ainda, ao Banco Central do
Brasil:
I – entender-se, dentro de sua competência de
atuação, em nome do Estado Brasileiro, com
as instituições financeiras estrangeiras e internacionais;
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II – abrir e manter contas de depósito à vista e de
guarda, custódia e liquidação de títulos e metais
preciosos, assim como prestar outros serviços às
demais instituições reguladoras e supervisoras
do sistema financeiro para liquidação de suas
operações em moeda nacional ou estrangeira;
III – abrir e manter contas de depósito à vista e
de guarda, custódia e liquidação de títulos e metais preciosos para bancos centrais estrangeiros
e instituições internacionais para liquidação de
suas operações em moeda nacional;
IV – executar ou delegar a instituição integrante
do sistema financeiro nacional os serviços de
compensação de cheques e outros papéis e de
operação de sistemas de pagamento e de câmaras de liquidação e custódia;
V – exercer, em conjunto com as demais instituições reguladoras e supervisoras do sistema
financeiro, permanente vigilância sobre empresas, projetos ou fundos, de qualquer natureza
que, direta ou indiretamente, possam interferir
no regular funcionamento do mercado financeiro;
VI – exercer a fiscalização nas instituições financeiras, com o objetivo de mitigar riscos que
possam ocasionar passivos ambientais e sociais
àquelas instituições, com relação à responsabilidade socioambiental dos projetos financiados;
VII – prover o Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira dos estudos, análises
técnicas e pesquisas, necessários às suas deliberações, assim como custear suas despesas e
executar seus serviços de Secretaria.
VIII – combater as práticas e produtos financeiros abusivos ou enganosos;
Art. 30. O Banco Central do Brasil operará prioritariamente com instituições financeiras públicas e
privadas, sendo que as operações financeiras de qualquer natureza com outras pessoas de direito público
ou privado, quando extremamente necessárias para
a manutenção da estabilidade do sistema financeiro,
serão efetuadas mediante comunicação imediata ao
Congresso Nacional por meio da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Art. 31. Os encargos e serviços de competência
do Banco Central, exceto os relacionados com a regulação, supervisão e fiscalização do sistema financeiro, quando por ele não executados diretamente,
serão contratados junto ao mercado em processo de
livre concorrência.
Art. 32. É vedado ao Banco Central do Brasil:
I – conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ou financiamentos ao Tesouro Nacional;
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II – conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ou financiamentos a qualquer órgão ou
entidade que não seja instituição financeira, exceto nos casos de comprovada necessidade de
se mitigar risco ao sistema financeiro.
§ 1° A compra direta pelo Banco Central do Brasil nas ofertas públicas de títulos públicos federais de
emissão do Tesouro Nacional somente será permitida
para resgate dos que estão vencendo em sua carteira
própria ou para constituição das reservas necessárias
à adequação do seu capital e patrimônio líquido ao seu
regular funcionamento.
§ 2° A emissão de títulos próprios ou a compra e a
venda de títulos públicos federais, pelo Banco Central do
Brasil, com fins de política monetária, serão efetuadas
por intermédio de operações com instituições financeiras autorizadas a operar no mercado desses títulos.
Art. 33. O Banco Central do Brasil como formulador e executor das políticas monetária e cambial deverá encaminhar ao Senado Federal, à Câmara dos
Deputados e ao Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira:
I – na última quinzena de novembro de cada
ano, seu plano de metas e prioridades da política monetária e política cambial para o exercício
seguinte;
II – nos meses de abril, julho e outubro, relatório
de acompanhamento e avaliação de desempenho na execução da política monetária e política
cambial referente a cada trimestre civil anterior;
III – na primeira quinzena de março de cada ano,
relatório completo sobre a execução da política
monetária e política cambial do exercício anterior.
§ 1º O Presidente do Banco Central do Brasil
comparecerá à audiência pública conjunta da Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal, nos meses de maio, agosto e novembro, para
prestar esclarecimentos sobre o relatório de acompanhamento e avaliação de desempenho na execução da
política monetária e política cambial referente a cada
trimestre civil anterior.
§ 2° O Presidente do Banco Central do Brasil
comparecerá, em audiência pública no Congresso
Nacional, na segunda quinzena de março de cada
ano, para prestar esclarecimentos sobre a condução
da política monetária e política cambial do ano anterior, com base no relatório final apresentado pela Instituição, bem como debater o plano de metas e prioridades da política monetária e política cambial para o
exercício seguinte.
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Art. 34. O planejamento anual do Banco Central
do Brasil deverá ser encaminhado ao Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira, até a primeira
quinzena de novembro de cada ano, contendo:
I – o plano de investimento e custeio e suas necessidades de capital para o exercício seguinte;
II – a proposta de ajustes no planejamento de
longo prazo prevendo os investimentos necessários para expansão dos serviços de fiscalização,
educação financeira, distribuição do meio circulante e outros a critério da diretoria colegiada
nos próximos dez anos;
III – as propostas de atualização das diretrizes gerais para as políticas monetária e cambial e para
o funcionamento do sistema financeiro nacional a
serem implementadas nos próximos vinte anos.
Art. 35. A prestação de contas anual do Banco
Central do Brasil deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira até a
primeira quinzena do mês de março do ano seguinte
ao fim do exercício, devendo conter:
I – relatório de avaliação das contas do Banco
Central do Brasil no ano anterior, evolução de
suas reservas de capital e as principais políticas
e medidas adotadas no período;
II – relatórios administrativos sobre as principais
atividades desenvolvidas pelo Banco Central do
Brasil no que diz respeito às atividades relativas
aos serviços de meio circulante, à supervisão e
fiscalização; e
III – relatórios sobre as falências, liquidações e
outros regimes especiais decretados junto a instituições do sistema financeiro nacional;
Art. 36. Constituem receitas do Banco Central do
Brasil a renda ou o resultado:
I – de operações financeiras internas e externas
e de outras aplicações;
II – de operações com títulos, no País e no exterior;
III – de operações de câmbio;
IV – de negociação com Direitos Especiais de
Saque (DES) ou outros instrumentos em unidades internacionais de conta;
V – da compra e venda de ouro e outros metais
preciosos;
VI – de operações realizadas com organismos
financeiros internacionais;
VII – das tarifas de administração do meio circulante;
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VIII – das taxas de fiscalização das instituições
financeiras por ele supervisionadas, conforme
estabelecido por Lei;
IX – decorrente da aplicação de sanções pecuniárias, por força das normas vigentes ou de contratos, às instituições por ele supervisionadas;
X – proveniente de ocupação, utilização, alienação ou locação de bens de sua propriedade;
XI – da prestação de serviços ao sistema financeiro, dentro de sua competência;
XII – da prestação de serviços aos governos federal, estaduais e municipais;
XIII – de outras fontes, eventuais ou não.
Art. 37. Depois de constituídas as reservas necessárias à adequação do seu capital e patrimônio líquido
ao seu regular funcionamento, os resultados obtidos
pelo Banco Central do Brasil, apurados em seu balanço
anual, pelo regime de competência, serão transferidos,
em caso superavitário, ao Tesouro Nacional, até o dia
31 de janeiro do ano subsequente.
§ 1° Para os efeitos deste artigo, os níveis adequados de capital e de patrimônio líquido do Banco Central
do Brasil deverão ser fixados em seu planejamento
anual encaminhado ao Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira, até a primeira quinzena de
novembro de cada ano, na forma do Art. 34 desta Lei.
§ 2° Os resultados negativos eventualmente apurados permanecerão registrados na contabilidade do
Banco Central do Brasil até que sejam compensados
com resultados positivos de exercícios posteriores ou
liquidados por títulos públicos de emissão do Tesouro
Nacional.
Art. 38. O Banco Central do Brasil manterá sistema
de assistência à saúde dos seus servidores, ativos e
inativos, e seus dependentes e pensionistas, mediante
adesão dos beneficiários, custeada por dotações orçamentárias do Banco Central do Brasil e contribuição
mensal dos participantes.
§ 1º A contribuição mensal do servidor ativo, inativo ou do pensionista será de um por cento a três por
cento de sua remuneração, provento ou pensão, e a
contribuição relativa aos dependentes não presumidos
será de um por cento a cinco por cento da remuneração ou provento do servidor contribuinte.
§ 2º As dotações orçamentárias do Banco Central do Brasil, destinadas à manutenção do sistema de
que trata o caput, serão equivalentes à receita prevista
com a contribuição dos participantes.
§ 3º Na ocorrência de déficit no sistema de que
trata o caput, o Banco Central do Brasil poderá utilizar
fonte de recursos disponível para sua cobertura.
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§ 4º A diretoria colegiada do Banco Central do
Brasil definirá as normas de funcionamento do sistema
de assistência à saúde de que trata este artigo.
CAPÍTULO III
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO III
Da Superintendência de Seguros Privados
– SUSEP
Art. 39. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é uma autarquia especial, vinculada à
Presidência da República, com personalidade jurídica
e patrimônio próprios, dotada de autonomia administrativa, econômico-financeira e técnico-operacional,
na forma desta Lei Complementar, com sede e foro no
Rio de Janeiro e jurisdição em todo território nacional.
Art. 40. A SUSEP exercerá o controle do Estado, atuando como entidade de regulação, supervisão
e fiscalização dos mercados de seguros, resseguros,
capitalização e previdência complementar aberta.
Art. 41. A SUSEP poderá intervir, dentro de sua
competência, em qualquer instituição operadora do
sistema financeiro nacional para garantir a integridade
de seus beneficiários e participantes e os direitos de
seus usuários, conduzindo tal intervenção conforme o
disposto nesta Lei e na legislação específica em vigor,
de forma coordenada com os demais órgãos responsáveis pela supervisão do sistema financeiro.
Art. 42. A SUSEP será administrada por uma
diretoria colegiada composta por um Presidente e 6
(seis) Diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, na
forma dos arts. 52 e 84 da Constituição Federal, dentre cidadãos brasileiros de ilibada reputação e elevado
conhecimento no campo de especialidade dos cargos
para os quais foram indicados.
§ 1º Um (1) dos diretores será escolhido dentre
os servidores da SUSEP, como seu representante.
§ 2º O Presidente da SUSEP será escolhido e
nomeado na forma do inciso II do art. 5º desta Lei
Complementar.
§ 3º O mandato dos membros do Colegiado da
SUSEP será de cinco (5) anos, vedada a recondução,
devendo ser renovado 1/3 (um terço) dos diretores a
cada ano, após o segundo ano do mandato do presidente.
§ 4º Os dirigentes da SUSEP somente perderão
o mandato em virtude de renúncia, de condenação
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.
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§ 5º Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a
lei de improbidade administrativa, será causa da perda
do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Diretor, dos deveres e das proibições inerentes ao cargo.
§ 6º A SUSEP funcionará como órgão de deliberação colegiada de acordo com o seu regimento
interno, que será aprovado pelo Conselho Nacional
de Política Econômica e Financeira, e no qual serão
fixadas as atribuições do Presidente, dos Diretores e
do Colegiado.
§ 7º O Ministério Público Federal e o Congresso
Nacional, com base nos relatórios apresentados pelos
órgãos de fiscalização e controle, poderão apresentar
moção de censura à atuação do Presidente e de diretor
da SUSEP ao Presidente da República, em caso de
desvio na condução de suas atividades ou no cumprimento da missão da Instituição.
Art. 43. A SUSEP manterá serviço de ouvidoria
interna e externa a cargo de Ouvidor-Geral, eleito entre
e por seus servidores, com audiência e voz nas reuniões da Diretoria Colegiada, a quem caberá receber
reclamações dos cidadãos sobre serviços prestados
pela SUSEP e acompanhar as providências, responder
no menor prazo possível, sugerir melhorias e aperfeiçoamentos, assim como avaliar o grau de satisfação
da sociedade quanto aos serviços disponíveis.
Art. 44. A política de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta, corretagem
de seguros e de resseguros objetivará:
I – Propiciar condições operacionais necessárias
para a integração dos mercados supervisionados com o processo econômico e social do País;
II – Evitar evasão de divisas, pelo equilíbrio do
balanço dos resultados do intercâmbio, de negócios com o exterior;
III – Firmar o princípio da reciprocidade em operações de seguro, resseguro, capitalização, previdência complementar aberta e de corretagem
de seguros e de resseguros, condicionando a
autorização para o funcionamento de empresas
e entidades estrangeiras a igualdade de condições no país de origem;
IV – Promover o aperfeiçoamento das entidades
seguradoras, resseguradores, de capitalização e
de previdência complementar aberta, bem como
das corretoras de seguros, pessoas física e jurídica, das corretoras de resseguros e respectivos
autorreguladores;
V – Preservar a liquidez e a solvência das sociedades seguradoras, resseguradores, sociedades de capitalização e entidades abertas de
previdência complementar;
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VI – A coordenação com a política de investimentos do Governo Federal, observados os critérios
estabelecidos para as políticas monetária, creditícia e fiscal, visando garantir a integridade de
seus participantes e os direitos de seus usuários;
VII – Promover o amplo acesso aos serviços de
seguros e de previdência complementar aberta
por meio do estímulo ao provimento de serviços
adequados às necessidades de todos os segmentos da população;
VIII – Propiciar a manutenção da solidez, estabilidade e eficiência dos mercados de seguros,
resseguros, capitalização, previdência complementar aberta e de corretagem de seguros e de
resseguros, visando ao benefício e proteção dos
seus usuários;
IX – Dotar os mercados supervisionados de mecanismos que estimulem a livre concorrência,
a disseminação de informações e uma maior
transparência de suas operações.
Art. 45. Compete privativamente à SUSEP formular a política de seguros privados, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta e de corretagem de seguros e de resseguros, regulamentar suas
normas gerais e fiscalizar as operações no mercado
nacional podendo para tanto:
I – Fixar as diretrizes e normas da política de
seguros privados, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta e de corretagem
de seguros e de resseguros, bem como regulamentar as respectivas operações;
II – Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta Lei, bem como a
aplicação das penalidades previstas;
III – Estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações
patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras, resseguradores, sociedades de
capitalização, entidades abertas de previdência
complementar e de corretagem de seguros e de
resseguros;
IV – Fixar as características gerais dos produtos
comercializados pelas entidades supervisionadas
pela SUSEP e dos respectivos contratos;
V – Fixar normas gerais de contabilidade, auditoria, atuária e estatística a serem observadas
pelas entidades supervisionadas pela SUSEP;
VI – Estabelecer as normas gerais das operações de seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta e de corretagem
de seguros e de resseguros;
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VII – Disciplinar as operações de co-seguro;
VIII – Aplicar às sociedades seguradoras, resseguradores e corretores de seguros e resseguros
estrangeiros autorizados a funcionar no País as
mesmas vedações ou restrições equivalentes às
que vigorarem nos países da matriz, em relação
às sociedades seguradoras, às sociedades resseguradoras e aos corretores de seguros e resseguros brasileiros ali instalados ou que neles
desejem estabelecer-se;
IX – Prescrever os critérios de constituição das
sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização, das entidades abertas de previdência
complementar e das corretoras de seguros e de
resseguros, com fixação dos limites legais e de
responsabilidade de suas operações;
X – Disciplinar a corretagem de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta e a profissão de corretor, bem como
outras formas de intermediações e estipulação
referentes a essa atividades e respectivas autorreguladoras;
XI – Decidir sobre sua própria organização, elaborando seu respectivo Regimento Interno;
XII – Regular a organização, a composição e o
funcionamento de suas Comissões Consultivas;
XIII – Regular a instalação e o funcionamento
das Bolsas de Seguro;
XIV – Dispor sobre o capital requerido para autorização e funcionamento das entidades supervisionadas pela SUSEP, bem como capitais
adicionais exigidos, conforme regulamentação
específica;
XV – Fixar as condições de constituição e extinção de entidades autorreguladoras do mercado
de corretagem, sua forma jurídica, seus órgãos
de administração e a forma de preenchimento
de cargos administrativos;
XVI – Regular o exercício do poder disciplinar
das entidades autorreguladoras do mercado de
corretagem sobre seus membros, inclusive do
poder de impor penalidades e de excluir membros;
XVII – Disciplinar a administração das entidades
autorreguladoras do mercado de corretagem e a
fixação de emolumentos, comissões e quaisquer
outras despesas cobradas por tais entidades,
quando for o caso;
§ 1º No exercício de suas atribuições de fiscalização e supervisão a SUSEP poderá examinar os livros
e documentos das pessoas naturais ou jurídicas que
detenham a propriedade ou o controle acionário de instituição seguradora, resseguradoras, de capitalização
ou de entidades abertas de previdência complemen-
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tar, ficando essas pessoas sujeitas ao disposto nesta
e nas demais leis do sistema financeiro nacional e às
sanções pelo embaraço.
§ 2º No caso das instituições do sistema financeiro
nacional e demais entidades autorizadas a operar ou
prestar serviços nos mercados monetário, de crédito,
de câmbio, de capitais ou de previdência complementar fechada, as atribuições das entidades de regulação
e supervisão desses mercados serão exercidas sem
prejuízo das atribuições da SUSEP.
§ 3º A SUSEP definirá regulamentação específica e diferenciada acerca da constituição e atuação de
entidades que operam com microsseguros, incluindo
sua intermediação e distribuição.
§ 4º A SUSEP poderá observar, no exercício de
suas competências, as políticas aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira.
Art. 46. Com audiência obrigatória nas deliberações relativas às respectivas finalidades específicas,
funcionarão junto à SUSEP as seguintes Comissões
Consultivas:
I – do Trabalho;
II – de Transporte;
III – Mobiliária e de Habitação;
IV – Rural;
V – Aeronáutica;
VI – de Crédito;
VII – de Corretores.
§ 1º A SUSEP poderá criar ou extinguir Comissões Consultivas, desde que ocorra motivação.
§ 2º A organização, a composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão regulados
pela SUSEP, cabendo ao seu Presidente designar os
representantes que as integrarão, mediante indicação
das entidades que delas participam.
Art. 47. Compete, ainda, à SUSEP:
I – decidir sobre os pedidos de autorização para
constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de
controle acionário e reforma dos Estatutos das
sociedades seguradoras, das resseguradores
locais, das sociedades de capitalização e das
entidades abertas de previdência complementar,
bem como dos corretores de seguros, pessoas
físicas e jurídicas, e corretores de resseguros, e
respectivas autorreguladoras;
II – decidir sobre o cadastramento para operar
no País dos resseguradores estrangeiros, admitidos e eventuais;
III – decidir sobre o registro de corretor, pessoa
física e jurídica, de seguros, capitalização e previdência complementar aberta, bem como sobre
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a autorização para funcionamento das corretoras
de resseguros e respectivas autorreguladoras;
IV – fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizados obrigatoriamente pelos mercados nacionais de seguros,
resseguros, capitalização e previdência complementar aberta;
V – aprovar os limites de operações das sociedades seguradoras, dos resseguradores, das
sociedades de capitalização e das entidades
abertas de previdência complementar;
VI – examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis;
VII – autorizar a movimentação e liberação dos
bens e valores obrigatoriamente inscritos em
garantia das reservas técnicas e do capital vinculado;
VIII – fiscalizar as operações das sociedades
seguradoras, dos resseguradores, das sociedades de capitalização, das entidades abertas de
previdência complementar e dos corretores de
seguros e resseguros, pessoa física e jurídica,
e respectivas autorreguladoras, inclusive quanto
ao exato cumprimento desta Lei, de outras leis
pertinentes, disposições regulamentares em geral
e resoluções, e aplicar as penalidades cabíveis;
IX – proceder à direção fiscal, intervenção, fiscalização especial, regime de administração especial
temporária (RAET) e liquidação das sociedades
seguradoras, dos resseguradores, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar que tiverem cassada
a autorização para funcionar no País;
X – organizar seus serviços, elaborar e executar
seu orçamento;
XI – firmar convênios com as demais instituições
reguladoras do sistema financeiro nacional, objetivando a realização de fiscalizações conjuntas,
observadas as respectivas competências, e com
entidades fiscalizadoras de outros países, objetivando a cooperação mútua e o intercâmbio de
informações para a investigação de atividades
ou operações no seu âmbito de competência;
XII – prover o Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira dos estudos, análises técnicas e pesquisas, necessários às suas deliberações sobre os mercados de seguros, resseguros,
capitalização, previdência complementar aberta
e de corretagem de seguros e resseguros, bem
como das respectivas autorreguladoras;
XIII – fiscalizar as operações das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, inclusive o exato cumprimento desta Lei, de outras leis
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pertinentes, de disposições regulamentares em
geral, e aplicar as penalidades cabíveis.
XIV – celebrar convênios para a execução dos
serviços de sua competência em qualquer parte
do território nacional, observadas as normas da
legislação em vigor.
XV – fiscalizar a execução das normas gerais
de contabilidade, auditoria, atuaria e estatística
para o mercado supervisionado;
Parágrafo único. O intercâmbio de informações
entre os órgãos e entidades mencionados no inciso
XI deste artigo não caracteriza violação de sigilo, devendo os referidos órgãos e entidades resguardar a
segurança das informações a que vierem a ter acesso.
Art. 48. Compete também à SUSEP expedir normas sobre relatórios e pareceres de prestadores de
serviços de auditoria independente aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às sociedades de
capitalização e às entidades abertas de previdência
complementar.
§ 1º Os prestadores de serviços de auditoria independente aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização e às entidades
abertas de previdência complementar responderão,
civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros
em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções
previstas neste artigo.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, os prestadores de serviços de auditoria independente responderão administrativamente perante
a SUSEP pelos atos praticados ou omissões em que
houverem incorrido no desempenho das atividades de
auditoria independente aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização e
às entidades abertas de previdência complementar.
§ 3º Instaurado processo administrativo contra
resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades
de capitalização e entidades abertas de previdência
complementar, a SUSEP poderá, considerada a gravidade da infração, determinar a essas empresas a
substituição do prestador de serviços de auditoria independente.
Art. 49. A SUSEP terá pleno acesso às informações relativas às operações comerciais, imobiliárias,
financeiras e de serviços, inclusive relativas às contrapartes, realizadas pelas entidades supervisionadas.
Art. 50. Constituem receitas da SUSEP:
I – as taxas de fiscalização das entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados;
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II – decorrente da aplicação de sanções pecuniárias, por força das normas vigentes ou de contratos, às instituições supervisionadas;
III – o produto das multas aplicadas pela Superintendência de Seguros Privados;
IV – rendimentos de aplicações financeiras;
V – a participação que lhe for atribuída nos Fundos de Estabilidade de Seguros;
VI – tarifas de prestação de serviços ao mercado
supervisionado;
VII – outras receitas ou valores advindos de suas
atividades;
VIII – as dotações consignadas no Orçamento
Geral da União, créditos especiais, créditos adicionais, créditos suplementares, transferências
e repasses que lhe forem conferidos;
IX – os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos com entidades ou organismos
nacionais e internacionais;
X – as doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;
XI – os valores apurados na venda ou locação
de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
XII – o produto da venda de publicações, material
técnico, dados e informações;
XIII – o montante de 5% (cinco por cento) sobre
a venda de bens das entidades sob liquidação
quando supervisionadas pela SUSEP;
XIV – O disposto no artigo 19 da Lei nº 4.594,
de 29 de dezembro de 1964;
XV – O disposto no art. 78, parágrafo único, da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997;
XV – de outras fontes, eventuais ou não.
Art. 51. O planejamento anual da SUSEP deverá ser encaminhado ao Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira, até a primeira quinzena de
novembro de cada ano, contendo:
I – o plano de investimento e custeio e suas necessidades de capital para o exercício seguinte;
II – a proposta de ajustes no planejamento de
longo prazo prevendo os investimentos necessários para expansão dos serviços de fiscalização,
capacitação dos servidores, educação financeira, distribuição de seguros e previdência complementar aberta e outros a critério da diretoria
colegiada nos próximos cinco anos;
III – as propostas de atualização das diretrizes
gerais para as políticas de seguro, resseguro,
previdência complementar aberta e capitalização
e para o funcionamento do sistema financeiro
nacional a serem implementadas nos próximos
dez anos.
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Art. 52. A prestação de contas anual da SUSEP
deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira até a primeira quinzena
do mês de março do ano seguinte ao fim do exercício,
devendo conter:
I – relatório de avaliação das contas da SUSEP
no ano anterior, evolução de suas reservas de
capital e as principais políticas e medidas adotadas no período;
II – relatórios administrativos sobre as principais
atividades desenvolvidas pela SUSEP no que
diz respeito às atividades relativas aos serviços
a ela inerentes, à supervisão e fiscalização; e
III – relatórios sobre as falências, liquidações e
outros regimes especiais decretados junto a instituições do sistema financeiro nacional;
Art. 53. Os servidores da SUSEP exercem atividades inerentes à fiscalização, supervisão, regulação
e formulação das políticas dos mercados supervisionados.
I – Os cargos de Analista Técnico da Susep e
de provimento efetivo de nível intermediário do
Quadro de Pessoal da SUSEP passam a ter, respectivamente, a denominação de Auditor Federal
da SUSEP e Técnico Federal da SUSEP.
II – Estende-se, no que couber, o disposto nesta
Lei aos proventos de aposentadoria e às pensões.
Art. 54. A SUSEP manterá sistema de assistência
à saúde dos seus servidores, ativos e inativos, e seus
dependentes e pensionistas, mediante adesão dos
beneficiários, custeada por dotações orçamentárias
da SUSEP e contribuição mensal dos participantes.
§ 1º A contribuição mensal do servidor ativo, inativo ou do pensionista será de um por cento a três por
cento de sua remuneração, provento ou pensão, e a
contribuição relativa aos dependentes não presumidos
será de um por cento a cinco por cento da remuneração ou provento do servidor contribuinte.
§ 2º As dotações orçamentárias da SUSEP, destinadas à manutenção do sistema de que trata o caput,
serão equivalentes à receita prevista com a contribuição dos participantes.
§ 3º Na ocorrência de déficit no sistema de que
trata o caput, a SUSEP poderá utilizar fonte de recursos disponível para sua cobertura.
§ 4º A diretoria colegiada da SUSEP definirá as
normas de funcionamento do sistema de assistência
à saúde de que trata este artigo.
Art. 55. Os seguros serão contratados mediante
propostas assinadas pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das
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respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo
seguinte.
Art. 56. É autorizada a contratação de seguros
por simples emissão de bilhete de seguro, mediante
solicitação verbal do interessado.
§ 1º A SUSEP regulamentará os casos previstos
neste artigo, padronizando as cláusulas e os impressos necessários.
§ 2º Não se aplicam a tais seguros as disposições
do art. 1.433 do Código Civil.
Art. 57. Quando o seguro for contratado na forma
estabelecida no artigo anterior, a boa fé da Sociedade
Seguradora, em sua aceitação, constitui presunção
“juris tantum”.
§ 1º Sobrevindo o sinistro, a prova da ocorrência
do risco coberto pelo seguro e a justificação de seu
valor competirão ao segurado ou beneficiário.
§ 2º Será lícito à Sociedade Seguradora argüir a
existência de circunstância relativa ao objeto ou interesse segurado cujo conhecimento prévio influiria na
sua aceitação ou na taxa de seguro, para exonerar-se
da responsabilidade assumida, até no caso de sinistro.
Nessa hipótese, competirá ao segurado ou beneficiário provar que a Sociedade Seguradora teve ciência
prévia da circunstância argüida.
§ 3º A violação ou inobservância, pelo segurado,
seu preposto ou beneficiário, de qualquer das condições estabelecidas para a contratação de seguros na
forma do disposto no art. 56 exonera a Sociedade Seguradora da responsabilidade assumida.
§ 4º É vedada a realização de mais de um seguro cobrindo o mesmo objeto ou interesse, desde que
qualquer deles seja contratado mediante a emissão
de simples certificado, salvo nos casos de seguros
de pessoas.
Art. 57. A obrigação do pagamento do prêmio pelo
segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice ou
bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do
seguro até o pagamento do prêmio e demais encargos.
Parágrafo único. Qualquer indenização decorrente
do contrato de seguros dependerá de prova de pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência do sinistro.
Art. 58. As apólices não poderão conter cláusula
que permita rescisão unilateral dos contratos de seguro
ou por qualquer modo subtraia sua eficácia e validade
além das situações previstas em Lei.
Art. 59. Fica autorizada a contratação de seguros
com a cláusula de correção monetária para capitais
e valores, observadas equivalência atuarial dos compromissos futuros assumidos pelas partes contratantes, na forma das instruções do Conselho Nacional de
Seguros Privados.
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Art. 60. É criado o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, com a finalidade de garantir a estabilidade
dessas operações e atender à cobertura suplementar
dos riscos de catástrofe, sendo constituído dos excedentes do máximo admissível tecnicamente como lucro nas operações de seguros de crédito rural, seus
resseguros e suas retrocessões, segundo os limites
fixados pela SUSEP.
Parágrafo único. O Fundo previsto no caput será
extinto a partir da criação do Fundo previsto no art. 1º
da Lei Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010.
Art. 61. Gozam de isenção tributária irrestrita, de
quaisquer impostos ou tributos federais:
I – As operações de Seguro Rural;
II – As operações de Microsseguros.
Art. 62. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:
a) danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais;
b) responsabilidade civil do proprietário de
aeronaves e do transportador aéreo;
c) responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas
ou coisas;
d) bens dados em garantia de empréstimos
ou financiamentos de instituições financeiras
pública;
e) garantia do cumprimento das obrigações do
incorporador e construtor de imóveis;
f) garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção civil, inclusive obrigação
imobiliária;
g) edifícios divididos em unidades autônomas;
h) incêndio e transporte de bens pertencentes
a pessoas jurídicas, situados no País ou nele
transportados;
j) crédito à exportação, quando julgado conveniente pela SUSEP, ouvido o órgão competente;
l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;
m) responsabilidade civil dos transportadores
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por
danos à carga transportada.
Parágrafo único. Não se aplica à União a obrigatoriedade estatuída na alínea “h” deste artigo.
Art. 63. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para
os eleitos de contratação e manutenção do seguro.
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§ 1º Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante
é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros,
podendo acumular a condição de beneficiário.
§ 2º Nos seguros facultativos o estipulante é
mandatário dos segurados.
§ 3º A SUSEP estabelecerá os direitos e obrigações do estipulante, quando for o caso, na regulamentação de cada ramo ou modalidade de seguro.
§ 4º O não recolhimento dos prêmios recebidos
de segurados, nos prazos devidos, sujeita o estipulante
à multa, imposta pela SUSEP, de importância igual ao
dobro do valor dos prêmios por ele retidos, sem prejuízo da ação penal que couber.
Art. 64. As instituições financeiras públicas não
poderão realizar operações ativas de crédito com as
pessoas jurídicas e firmas individuais que não tenham
em dia os seguros obrigatórios por lei, salvo mediante
aplicação da parcela do crédito, que for concedido, no
pagamento dos prêmios em atraso.
Parágrafo único. Para participar de concorrências
abertas pelo Poder Público, é indispensável comprovar o pagamento dos prêmios dos seguros legalmente
obrigatórios.
CAPÍTULO III
Das Instituições Reguladoras e Supervisoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO IV
Da Comissão de Valores Mobiliários
Art. 65. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
é uma Autarquia Federal especial, vinculada à Presidência da República, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de Independência administrativa, autonomia econômico-financeira, orçamentária e
técnico-operacional, na forma desta Lei Complementar,
com sede e foro no Rio de Janeiro e jurisdição em todo
território nacional.
Art. 66. A CVM será composta pelo órgão de deliberação e julgamento denominado Colegiado, cujo
corpo auxiliar será formado por assessorias; e pelo
órgão executivo denominado Corpo Técnico/Gestor,
cuja composição será de uma Superintendência Geral, Superintendências Setoriais, Gerências Setoriais
e Coordenações.
§ 1º Os órgãos constantes do caput do art. 1º
desta Lei Complementar, terão suas atribuições fixadas em regimento interno, o qual será criado por meio
de lei específica.
§ 2º As assessorias subordinadas ao Colegiado
da CVM, poderão manifestar-se sobre quaisquer processos ou consultas, desde que seja feito em documento à parte, o qual será assinado pelo parecerista
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e pelo chefe e, posteriormente, quando for o caso será
juntado ao processo. Não será permitida a atuação
concomitante das assessorias em relatórios investigativos ou em inquéritos administrativos.
Art. 67. O Colegiado será composto por 1 (um)
Presidente e por 6 (seis) Diretores, todos nomeados
pelo Presidente da República, na forma dos arts. 52 e
84 da Constituição da República Federativa do Brasil, de
1988, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais,
I – Os cargos de diretores serão ocupados pelos membros indicados pelas entidades abaixo
relacionadas:
Associação de Bolsa de Valores, Associação
de Analistas de Mercado de Capitais e Associação de Empresas de Capital Aberto ou
membro da procuradoria Federal especializada
junto a CVM 2 (dois);
Representante dos Servidores da CVM, 1
(um); e
Membros do corpo técnico da CVM, ativos ou
inativos, 3 (três).
II – As vagas de membros do Colegiado serão
ocupadas pelo número de representantes dos
participantes do Mercado de Valores Mobiliários
previsto no inciso I do art. 2º desta Lei Complementar, não podendo haver maior representação
da mesma categoria, e serão escolhidos a partir
de uma lista tríplice no caso da previsão de 1 (um)
membro, e de uma lista de 15 (quinze) pessoas
no caso da previsão de 5 (cinco) membros, apresentada por suas respectivas representações.
§ 1o O Presidente do Colegiado da CVM será
escolhido e nomeado na forma do inciso II do art. 5º
desta Lei Complementar.
§ 2º O mandato dos membros do Colegiado da
CVM será de cinco (5) anos, vedada a recondução, devendo ser renovado 1/3 (um terço) dos diretores a cada
ano, após o segundo ano do mandato do presidente.
§ 3o Os membros do Colegiado da CVM somente
perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, respeitado o princípio do
contraditório e da ampla defesa.
§ 4o Sem prejuízo do que prevêem as leis existentes no ordenamento jurídico brasileiro, será causa
da perda do mandato a inobservância, pelo Presidente
ou Diretor do Colegiado da CVM, dos deveres e das
proibições inerentes ao cargo.
§ 5º No caso de processo administrativo disciplinar qualquer membro do Colegiado da CVM só poderá
ser demitido por iniciativa do Presidente da República
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que informará o motivo da demissão e solicitará ao Senado Federal a instauração de processo que permita
o contraditório e a ampla defesa.
§ 6o No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente do Colegiado da CVM, assumirá
o Diretor mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem,
até a nomeação do novo presidente, sem prejuízo de
suas atribuições.
§ 7o No caso dos Diretores do Colegiado da
CVM que venham deixar seus cargos por qualquer
motivo, serão substituídos por servidores do cargo de
provimento efetivo do quadro permanente da carreira
da CVM, em conformidade com o inciso V do art. 10
desta Lei Complementar.
§ 8º A remuneração dos membros efetivos do
Colegiado da CVM será a definida em legislação concernente aos cargos de confiança da Administração
Pública Federal.
Art. 68. O Corpo Técnico/Gestor será composto
pela Superintendência Geral, as Superintendências
Setoriais, suas Gerências Setoriais e Coordenações.
§ 1º O cargo de superintendente geral será ocupado por um servidor do cargo de provimento efetivo
do quadro permanente da CVM, sendo o mesmo escolhido a partir de uma lista tríplice organizada conjuntamente pelos superintendentes setoriais e pelos
membros do colegiado da CVM.
I – Após a escolha do servidor, o presidente da
CVM o indicará ao Presidente da República, que
o nomeará, após este ser submetido à sabatina
e aprovação pelo Senado Federal;
II – O servidor só poderá concorrer à lista tríplice do § 1º deste artigo, se tiver ocupado cargo
de confiança, na CVM, cumulativamente por um
período mínimo de 5 (cinco) anos.
§ 2º Os cargos de Superintendentes Setoriais serão ocupados por servidores do cargo de provimento
efetivo do quadro permanente da CVM, com no mínimo 5 (cinco) anos de experiência na carreira, sendo
nomeados pelo Presidente da CVM, a partir de uma
lista tríplice organizada pelo Superintende Geral.
§ 3º Os cargos de Gerentes Setoriais e Coordenadores serão ocupados por servidores do cargo de
provimento efetivo do quadro permanente da CVM,
sendo indicados pelos Superintendentes Setoriais para
aprovação e nomeação pelo Superintendente Geral,
desde que os mesmos possuam no mínimo 3 (três)
anos de experiência na carreira.
Art. 69. Os servidores da CVM exercem atividades inerentes à fiscalização e formulação das políticas
dos mercados supervisionados.
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Art. 70. Fica estruturado o Plano de Carreiras e
Cargos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
abrangendo os titulares de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da CVM, composto pelas
seguintes Carreiras e cargos:
I – de nível superior:
carreira de Auditor Federal do Mercado de Capitais.
II – de nível intermediário:
carreira de Técnico Federal do Mercado de
Capitais.
Parágrafo único. Os cargos de nível superior e
intermediário da CVM são agrupados em classes e
padrões, conforme regulamentado em Lei específica,
no período de um ano.
Art. 71. A CVM custeará as despesas necessárias
ao seu funcionamento com os recursos provenientes de:
I – dotações que lhe forem consignadas no orçamento federal;
II – receitas provenientes da prestação de serviços;
III – renda de bens patrimoniais e receitas eventuais;
IV – receitas de taxas decorrentes do exercício
de seu poder de polícia, nos termos da lei;
V – receitas provenientes de multas aplicadas
aos participantes do mercado e de Termos de
Compromisso.
Art. 72. A CVM manterá sistema de assistência
à saúde dos seus servidores, ativos e inativos, e seus
dependentes e pensionistas, mediante adesão dos
beneficiários, custeada por suas próprias dotações
orçamentárias e contribuição mensal dos participantes.
§ 1o A contribuição mensal do servidor ativo, inativo ou do pensionista será de um por cento a três por
cento de sua remuneração, provento ou pensão, e a
contribuição relativa aos dependentes não presumidos
será de um por cento a cinco por cento da remuneração ou provento do servidor contribuinte.
§ 2o As dotações orçamentárias da CVM, destinadas à manutenção do sistema, serão equivalentes à
receita prevista com a contribuição dos participantes.
§ 3o Na ocorrência de déficit no sistema de que
trata o caput, a CVM poderá utilizar fonte de recursos
disponível para sua cobertura.
§ 4o A diretoria da CVM definirá as normas de
funcionamento do sistema de assistência à saúde de
que trata este artigo.
Art. 73. A CVM patrocinará, em conjunto com
seus servidores, entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, constituídas de acordo
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com Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001,
tendo como objetivo precípuo instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário e conceder
pecúlios aos grupos familiares dos seus participantes.
Parágrafo único. A entidade fechada de que trata
o caput deste artigo será exclusiva dos servidores da
CVM e não se confunde com a entidade fechada acessível, na forma regulamentada pelo órgão regulador e
fiscalizador, exclusivamente aos servidores da União
de que trata o inciso I do art. 31 da Lei Complementar
nº 109, de 29 de maio de 2001.
Art. 74. Compete privativamente à CVM:
I – regulamentar, com observância da política
definida pelo CNPEF, as matérias expressamente previstas nesta Lei Complementar, na lei de
sociedades por ações e demais legislação sobre
o mercado de capitais;
II – administrar os registros instituídos por esta
Lei Complementar e pela legislação que regula
o mercado de capitais;
III – fiscalizar permanentemente as atividades e
os serviços do mercado de valores mobiliários,
bem como a veiculação de informações relativas
ao mercado, às pessoas que dele participem, e
aos valores nele negociados;
IV – fixar os limites máximos de preço, comissões,
emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado;
V – fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dando prioridade às que não apresentem
lucro em balanço ou às que deixem de pagar o
dividendo mínimo obrigatório.
§ 1o O disposto neste artigo não exclui a competência das Bolsas de Valores, das Bolsas de Mercadorias e Futuros, e das entidades de compensação
e liquidação com relação aos seus membros e aos
valores mobiliários nelas negociados.
§ 2o Serão de acesso público todos os documentos
e processos administrativos, ressalvados aqueles cujo
sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade
ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja assegurado
por expressa disposição legal.
§ 3º Em conformidade com o que dispuser em
seu regimento interno, a CVM poderá publicar projeto
de ato normativo para receber sugestões de interessados e convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que
possa contribuir com informações ou opiniões para o
aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas.
Art. 75. A CVM poderá:
I – examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas
eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou
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de qualquer outra natureza, os quais devem ser
mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos
pelas pessoas naturais e jurídicas, que atuem,
direta ou indiretamente, no mercado de capitais,
para efeito de verificação de ocorrência de atos
ilegais ou práticas não– equitativas;
II – intimar as pessoas referidas no inciso I a
prestar informações, ou esclarecimentos, sob
cominação de multa, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas nesta Lei Complementar e na legislação em vigor;
III – requisitar informações de qualquer órgão
público, autarquia ou empresa pública;
IV – determinar às companhias abertas que
republiquem, com correções ou aditamentos,
demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
V – exigir das companhias abertas e outras instituições sob sua fiscalização que apresentem
documentação e providenciem correções em
seus planos de ação quanto à responsabilidade
socioambiental de suas atividades e projetos dos
quais participem.
VI – suspender a negociação de determinado
valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa
de valores e bolsa de mercadorias e futuros;
VII – suspender ou cancelar os registros de que
trata esta Lei Complementar;
VIII – divulgar informações ou recomendações
com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado;
IX – proibir aos participantes do mercado, sob
cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.
Art. 76. A CVM poderá celebrar convênios para
auxílio nos serviços de sua competência em qualquer
parte do território nacional, observadas as normas da
legislação em vigor, desde que garantidos o resguardo
às atribuições legais de seu corpo técnico e a equidade
no atendimento aos participantes do mercado.
Art. 77. A CVM poderá celebrar convênios com
órgãos similares de outros países, ou com entidades
internacionais, para assistência e cooperação na condução de investigações para apurar transgressões às
normas atinentes ao mercado de valores mobiliários
ocorridas no País e no exterior.
§ 1o A CVM poderá se recusar a prestar a assistência referida no caput deste artigo quando houver
interesse público a ser resguardado.
§ 2o O disposto no caput deste artigo aplica-se,
inclusive, às informações que, por disposição legal,
estejam submetidas a sigilo.
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Art. 78. A CVM manterá serviço para exercer atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes
do mercado de valores mobiliários ou a qualquer investidor, ficando a seu critério divulgar ou não as respostas às consultas e às solicitações de orientação.
Art. 79. Serão disciplinadas e fiscalizadas pela
CVM as seguintes atividades:
I – a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado;
II – a negociação e intermediação no mercado
de valores mobiliários;
III – a negociação e intermediação no mercado
de derivativos;
IV – a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Valores;
V – a organização, o funcionamento e as operações das Bolsas de Mercadorias e Futuros;
VI – a administração de carteiras e a custódia
de valores mobiliários;
VII – a auditoria das companhias abertas;
VIII – os serviços de consultor e analista de valores mobiliários;
IX – as agências de classificação de risco de
crédito;
X – securitizações de qualquer espécie.
Art. 80. São valores mobiliários sujeitos à regulamentação e fiscalização da CVM:
I – as ações, debêntures e bônus de subscrição;
II – os cupons, direitos, recibos de subscrição
e certificados de desdobramento relativos aos
valores mobiliários negociados no mercado de
capitais;
III – os certificados de depósito de valores mobiliários;
IV – as cédulas de debêntures;
V – as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em
quaisquer ativos;
VI – as notas comerciais;
VII – os contratos futuros, de opções e outros
derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários;
VIII – outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes;
IX – quaisquer ativos securitizados;
X – quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, ofertados publicamente, que
gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação
de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço
do empreendedor ou de terceiros.
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§ 1o Excluem-se do regime deste artigo os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal e
os títulos cambiais de responsabilidade de instituição
financeira, exceto as debêntures.
§ 2o Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus administradores e
controladores, sujeitam-se à disciplina prevista nesta
Lei Complementar, para as companhias abertas.
Art. 81. Compete ainda à CVM expedir normas
para a execução da fiscalização dos valores mobiliários
sujeitos à sua regulamentação, podendo:
I – exigir que os emissores se constituam sob a
forma de sociedade anônima;
II – exigir que as demonstrações financeiras dos
emissores, ou que as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por
auditor independente nela registrado;
III – dispensar, na distribuição pública dos valores mobiliários referidos no caput do Art. 82, a
participação de sociedade integrante do sistema
de distribuição de valores mobiliários;
IV – estabelecer padrões de cláusulas e condições que devam ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à negociação
em bolsa de valores ou mercado balcão, organizado ou não, e recusar a admissão ao mercado
da emissão que não satisfaça a esses padrões.
Art. 82. A CVM exercerá as atribuições previstas
por esta Lei Complementar e demais disposições legais em vigor para o fim de:
I – estimular a formação de poupanças e a sua
aplicação em valores mobiliários;
II – promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular
as aplicações permanentes em ações do capital
social de companhias abertas sob controle de
capitais privados nacionais;
III – assegurar o funcionamento eficiente e regular
dos mercados da bolsa de valores e de balcão;
IV – proteger os titulares de valores mobiliários
e os investidores do mercado contra emissões
irregulares de valores mobiliários, atos ilegais de
administradores e acionistas controladores das
companhias abertas, atos irregulares de administradores de carteira de valores mobiliários e
uso de informação relevante não divulgada no
mercado de valores mobiliários.
V – evitar ou coibir modalidades de fraude ou
manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores
mobiliários negociados no mercado;
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VI – assegurar o acesso do público às informações sobre os valores mobiliários negociados e
as companhias que os tenham emitido;
VII – assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários;
VIII – assegurar a observância no mercado, das
condições de utilização de crédito fixadas pelo
CNPEF.
Art. 83. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I – as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de
valores mobiliários como agentes da companhia
emissora ou por conta própria, subscrevendo ou
comprando a emissão para colocá-la no mercado;
II – as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para revendê-los por conta própria;
III – as sociedades e os agentes autônomos que
exerçam atividades de mediação na negociação
de valores mobiliários, em bolsas de valores ou
no mercado de balcão;
IV – as bolsas de valores.
V – entidades de mercado de balcão organizado.
VI – as corretoras de mercadorias, os operadores
especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros;
VII – as entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários; e
VIII – as entidades que participem, direta ou indiretamente, na securitização de quaisquer ativos.
§ 1o Compete à CVM definir os tipos de instituição
financeira que poderão exercer atividades no mercado
de valores mobiliários, bem como as espécies de operação que poderão realizar e de serviços que poderão
prestar nesse mercado e a especialização de operações ou serviços a ser observada pelas sociedades
do mercado, e as condições em que poderão cumular
espécies de operação ou serviços.
§ 2º Em relação às instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações ou serviços no mercado de valores
mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscalização do
BACEN, as atribuições da CVM serão exercidas sem
prejuízo das atribuições daquele.
Art. 84. Depende de prévia autorização da CVM
o exercício das seguintes atividades:
I – distribuição de emissão no mercado;
II – compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria;
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III – mediação ou corretagem de operações com
valores mobiliários; e
IV – compensação e liquidação de operações
com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as
sociedades com registro na CVM poderão exercer a
atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora das Bolsas.
Art. 85. As Bolsas de Valores, as Bolsas de Mercadorias e Futuros, as entidades do mercado de balcão organizado e as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários terão
autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
operando sob a supervisão da CVM.
Parágrafo único. As Bolsas de Valores, as Bolsas
de Mercadorias e Futuros, as entidades do mercado
de balcão organizado e as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários
incumbem, como órgãos auxiliares da CVM, fiscalizar
os respectivos membros e as operações com valores
mobiliários nelas realizadas.
Art. 86. Compete à CVM editar normas gerais
sobre:
I – condições para obter autorização ou registro
necessário ao exercício das atividades disciplinadas e fiscalizadas pela CVM e respectivos
procedimentos administrativos;
II – requisitos de idoneidade, habilitação técnica e
capacidade financeira a que deverão satisfazer os
administradores de sociedades e demais pessoas
que atuem no mercado de valores mobiliários;
III – condições de constituição e extinção das Bolsas de Valores, entidades do mercado de balcão
organizado e das entidades de compensação e
liquidação de operações com valores mobiliários, forma jurídica, órgãos de administração e
seu preenchimento;
IV – exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e
pelas entidades do mercado de balcão organizado, no que se refere às negociações com valores
mobiliários, e pelas entidades de compensação e
liquidação de operações com valores mobiliários,
sobre os seus membros, imposição de penas e
casos de exclusão;
V – número de sociedades corretoras, membros
das Bolsas; requisitos ou condições de admissão quanto à idoneidade, capacidade financeira
e habilitação técnica dos seus administradores;
e representação no recinto das Bolsas;
VI – administração das Bolsas, das entidades do
mercado de balcão organizado e das entidades
de compensação e liquidação de operações com
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valores mobiliários; emolumentos, comissões e
quaisquer outros custos cobrados pelas Bolsas
e pelas entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários ou seus
membros, quando for o caso;
VII – condições de realização das operações a
termo;
VIII – condições de constituição e extinção das
Bolsas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica,
órgãos de administração e seu preenchimento.
Art. 87. Compete à CVM definir:
I – as espécies de operação autorizadas na bolsa e no mercado de balcão; métodos e práticas
que devem ser observados no mercado; e responsabilidade dos intermediários nas operações;
II – a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários,
ou de manipulação de preço; operações fraudulentas e práticas não equitativas na distribuição
ou intermediação de valores;
III – normas aplicáveis ao registro de operações
a ser mantido pelas entidades do sistema de
distribuição.
Art. 88. Nenhuma emissão pública de valores
mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na CVM.
§ 1º São atos de distribuição, sujeitos à norma
do caput deste artigo, a venda, promessa de venda,
oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação
de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia emissora, seus
fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.
§ 2º A emissão pública só poderá ser colocada
no mercado através do sistema de distribuição de valores mobiliários podendo a CVM exigir a participação
de instituição financeira.
§ 3º A CVM poderá subordinar o registro a capital mínimo da companhia emissora e a valor mínimo
da emissão, bem como a que sejam divulgadas as
informações que julgar necessárias para proteger os
interesses do público investidor.
§ 4º O pedido de registro será acompanhado dos
prospectos e outros documentos quaisquer a serem
publicados ou distribuídos, para oferta, anúncio ou
promoção do lançamento.
Art. 89. Nas emissões públicas, equiparam-se à
companhia emissora:
I – o seu acionista controlador e as pessoas por
ela controladas;
II – o coobrigado nos títulos;
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III – as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de
valores mobiliários como agentes da companhia
emissora ou por conta própria, subscrevendo ou
comprando a emissão para colocá-la no mercado;
IV – quem quer que tenha subscrito valores da
emissão, ou os tenha adquirido à companhia
emissora, com o fim de colocá-los no mercado.
Art. 90. Caracterizam a emissão pública:
I – a utilização de listas ou boletins de venda ou
subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios
destinados ao público;
II – a procura de subscritores ou adquirentes
para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores;
III – a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.
Art. 91. Compete à CVM expedir normas para
execução do registro de emissão pública, podendo definir outras situações que configurem emissão pública,
para fins de registro, assim como os casos em que este
poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do
público investidor e ainda fixar o procedimento do registro e especificar as informações que devam instruir
o seu pedido, inclusive sobre:
I – a companhia emissora, os empreendimentos
ou atividades que explora ou pretende explorar,
sua situação econômica e financeira, administração e principais acionistas;
II – as características da emissão e a aplicação
a ser dada aos recursos dela provenientes;
III – o vendedor dos valores mobiliários, se for
o caso;
IV – os participantes na distribuição, sua remuneração e seu relacionamento com a companhia
emissora ou com o vendedor.
Art. 92. A CVM mandará suspender a emissão
ou a distribuição que se esteja processando em desacordo com o disposto nesta Lei Complementar, particularmente quando:
I – a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou
ilegal, ainda que depois de efetuado o registro;
II – a oferta, o lançamento, a promoção ou o
anúncio dos valores se esteja fazendo em condições diversas das constantes do registro, ou
com informações falsas dolosas ou substancialmente imprecisas.
Art. 93. A CVM manterá, além do registro de
emissão pública de valores mobiliários, o registro para
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negociação nas Bolsas e o registro para negociação
no mercado de balcão, organizado ou não.
§ 1º Somente os valores mobiliários emitidos
por companhia registrada nos termos do caput deste
artigo podem ser negociados na bolsa e no mercado
de balcão.
§ 2º O registro de emissão pública de valores
mobiliários importa registro para o mercado de balcão,
mas não para as Bolsas ou entidade de mercado de
balcão organizado.
§ 3º São atividades do mercado de balcão não
organizado as realizadas nos estabelecimentos ou com
a participação de instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de
valores mobiliários como agentes da companhia emissora ou por conta própria, subscrevendo ou comprando
a emissão para colocá-la no mercado; de sociedades
que tenham por objeto a compra de valores mobiliários
em circulação no mercado, para revendê-los por conta
própria; ou de sociedades e agentes autônomos que
exerçam atividades de mediação na negociação de
valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão, excluídas as operações efetuadas em
bolsas ou em sistemas administrados por entidades
de balcão organizado.
§ 4º As Bolsas de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado poderão estabelecer requisitos próprios para que os valores sejam admitidos à
negociação no seu recinto ou sistema, mediante prévia
aprovação da CVM.
Art. 94. O mercado de balcão organizado será
administrado por entidades cujo funcionamento dependerá de autorização da CVM, que expedirá normas gerais sobre:
I – condições de constituição e extinção, forma
jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento;
II – exercício do poder disciplinar pelas entidades, sobre os seus participantes ou membros,
imposição de penas e casos de exclusão;
III – requisitos ou condições de admissão quanto
à idoneidade, capacidade financeira e habilitação
técnica dos administradores e representantes das
sociedades participantes ou membros;
IV – administração das entidades, emolumentos,
comissões e quaisquer outros custos cobrados
pelas entidades ou seus participantes ou membros, quando for o caso.
Art. 95. Compete à CVM expedir normas para a
execução do registro para negociação nas Bolsas e
do registro para negociação no mercado de balcão,
organizado ou não, especificando:

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – os casos em que os registros podem ser dispensados, recusados, suspensos ou cancelados;
II – as informações e documentos que devam ser
apresentados pela companhia para a obtenção
do registro.
III – os casos em que os valores mobiliários poderão ser negociados simultaneamente nos mercados de bolsa e de balcão, organizado ou não.
Art. 96. A CVM poderá expedir normas aplicáveis
à natureza das informações mínimas e à periodicidade
de sua apresentação por qualquer pessoa que tenha
acesso a informação relevante.
Art. 97. Considera-se aberta a companhia cujos
valores mobiliários estejam admitidos à negociação nas
Bolsas de Valores ou no mercado de balcão.
Art. 98. Compete à CVM expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre:
I – a natureza das informações que devam divulgar, bem como a sua periodicidade;
II – relatório da administração e demonstrações
financeiras;
III – a compra de ações emitidas pela própria companhia e a alienação das ações em tesouraria;
IV – padrões de contabilidade, relatórios e pareceres de auditores independentes e comitê
de auditoria;
V – informações que devam ser prestadas por
administradores, membros do conselho fiscal,
acionistas controladores e minoritários, relativas
à compra, permuta ou venda de valores mobiliários emitidas pela companhia e por sociedades
controladas ou controladoras;
VI – a divulgação de deliberações da assembléia-geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos relevantes ocorridos nos seus
negócios, que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado, de
vender ou comprar valores mobiliários emitidos
pela companhia;
VII – a realização, pelas companhias abertas com
ações admitidas à negociação em Bolsas ou no
mercado de balcão organizado, de reuniões anuais com seus acionistas e agentes do mercado de
valores mobiliários, no local de maior negociação
dos títulos da companhia no ano anterior, para
a divulgação de informações quanto à respectiva situação econômico-financeira, projeções de
resultados e resposta aos esclarecimentos que
lhes forem solicitados;
VIII – as demais matérias previstas em lei.
Parágrafo único. As normas editadas pela CVM
sobre o relatório da administração e das demonstra-
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ções financeiras assim como padrões de contabilidade, relatórios e pareceres de auditores independentes
aplicam-se às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, no que não
forem conflitantes com as normas por ele baixadas.
Art. 99. O exercício profissional da administração
de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
estará sujeito à autorização prévia da CVM.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao
administrador, com autorização para que este compre
ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§ 2º Compete à CVM estabelecer as normas a
serem observadas pelos administradores na gestão
de carteiras e sua remuneração.
Art. 100. Compete à CVM autorizar a atividade
de custódia de valores mobiliários, cujo exercício será
privativo das instituições financeiras e das entidades
de compensação e liquidação.
Parágrafo único. Considera-se custódia de valores mobiliários o depósito para guarda, recebimento
de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou
reembolso, e exercício de direitos de subscrição, sem
que o depositário, tenha poderes, salvo autorização
expressa do depositante em cada caso, para alienar
os valores mobiliários depositados ou reaplicar as importâncias recebidas.
Art. 101. Salvo mandato expresso com prazo não
superior a 1 (um) ano, o administrador de carteira e o
depositário de valores mobiliários não podem exercer
o direito de voto que couber às ações sob sua administração ou custódia.
Art. 102. Somente as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes, registrados na CVM poderão auditar, para os efeitos desta
Lei Complementar, as demonstrações financeiras de
companhias abertas e das instituições, sociedades
ou empresas que integram o sistema de distribuição
e intermediação de valores mobiliários.
§ 1º A CVM estabelecerá as condições para o
registro, e definirá os casos em que poderá ser recusado, suspenso ou cancelado.
§ 2º As empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes serão responsabilizados nos termos da lei, pelos prejuízos que causarem
a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício
das funções.
Art. 103. A CVM poderá fixar normas sobre o
exercício das atividades de consultor e analista de
valores mobiliários.
Art. 104. Nos processos judiciais que tenham por
objeto matéria incluída na competência da CVM, será
esta sempre intimada para, querendo ou não, apre-
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sentar parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo
de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento
da intimação.
§ 1º A intimação far-se-á, logo após a contestação, por mandado ou por carta com Aviso de Recebimento – AR, conforme a CVM tenha, ou não, sede
ou representação na comarca em que tenha sido proposta a ação.
§ 2º Se a CVM oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, será intimada de todos os atos processuais
subsequentes, pelo jornal oficial que publica expedientes forenses ou por carta com Aviso de Recebimento
– AR, nos termos do parágrafo anterior deste artigo.
CAPÍTULO IV
Das Instituições Operadoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 105. As instituições que atuam no sistema
financeiro nacional, conforme sua forma de constituição, os tipos de produtos e serviços que oferecem e
o público aos quais seus produtos e serviços são oferecidos são classificadas nas seguintes categorias:
I – bancos múltiplos são instituições financeiras
privadas ou governamentais, organizadas sob
a forma de sociedade anônima, que realizam
as operações ativas, passivas e acessórias das
diversas instituições financeiras, por intermédio
de carteiras comercial, de investimento e/ou de
desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e
investimento;
II – bancos comerciais são instituições financeiras
privadas ou governamentais, organizadas sob a
forma de sociedade anônima, que têm como objetivo principal a captação de depósitos à vista,
livremente movimentáveis, com a finalidade de
financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a
indústria, as empresas prestadoras de serviços,
as pessoas físicas e terceiros em geral;
III – caixas econômicas são instituições financeiras governamentais, especializadas na captação de poupança popular para aplicação em
empréstimos e financiamentos a programas e
projetos nas áreas de assistência social, habitação e saneamento, saúde, educação, trabalho,
transportes urbanos e esporte;
IV – cooperativas de crédito são instituições assemelhadas aos bancos comerciais que observam,
além da legislação e normas do sistema financeiro, as normas que definem a política nacional
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de cooperativismo e institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas;
V – agências de fomento são instituições constituídas pelas unidades da Federação sob a forma
de sociedade anônima de capital fechado que
tem como objeto social a concessão de financiamento de capital fixo e de giro associado a
projetos de desenvolvimento regional;
VI – associações de poupança e empréstimo são
instituições constituídas sob a forma de sociedade civil com objetivo de captar recursos de seus
sócios por meio de emissão de letras e cédulas
hipotecárias e depósitos de cadernetas de poupança para financiar projetos relacionados ao
mercado imobiliário;
VII – bancos de câmbio são instituições financeiras constituídas na forma de sociedades anônimas com objetivo de captar depósitos em contas
não movimentáveis pelo titular, cujos recursos
sejam destinados à realização de operações de
câmbio e operações de crédito vinculadas às
de câmbio, como financiamentos à exportação
e importação e adiantamentos sobre contratos
de câmbio;
VIII – bancos de desenvolvimento são instituições
financeiras governamentais que tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para
o desenvolvimento do País, dos estados ou dos
municípios, por meio da captação de depósitos
a prazo, de empréstimos externos, da emissão
ou endosso de cédulas hipotecárias, da emissão de cédulas pignoratícias de debêntures e
de Títulos de Desenvolvimento Econômico para
concessão de empréstimos e financiamentos, a
médio e longo prazo, de projetos de desenvolvimento locais ou nacionais;
IX – bancos de investimento são instituições financeiras privadas, constituídas sob a forma de
sociedade anônima, especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva
para suprimento de capital fixo e de giro e de
administração de recursos de terceiros, que captam recursos via depósitos a prazo, repasses de
recursos externos e internos e venda de cotas
de fundos de investimento por eles administrados, com o objetivo de financiar capital de giro e
capital fixo, efetuar subscrição ou aquisição de
títulos e valores mobiliários, conceder empréstimos interfinanceiros e efetuar repasses de empréstimos externos;
X – companhias hipotecárias são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade
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anônima, especializadas na administração de
créditos hipotecários de terceiros e de fundos
de investimento imobiliário, que captam recursos
por meio de obtenção de empréstimos e financiamentos no País e no Exterior e de emissão
de letras hipotecárias e debêntures, com objetivo de conceder financiamentos imobiliários residenciais ou comerciais, aquisição de créditos
hipotecários, refinanciamentos de créditos hipotecários e repasses de recursos para financiamentos imobiliários;
XI – sociedades crédito, financiamento e investimento são instituições financeiras privadas, constituídas sob a forma de sociedade anônima, que
captam recursos por meio de aceite e colocação
de letras de câmbio e depósitos bancários com
o objetivo de financiar a aquisição de bens, serviços e capital de giro;
XIV – sociedades de crédito imobiliário são instituições financeiras constituídas sob a forma
de sociedade anônima que captam recursos
por meio de depósitos de poupança e depósitos
interfinanceiros, a emissão de letras e cédulas
hipotecárias com objetivo de financiar a compra
ou a construção de habitações, o capital de giro
a empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção;
XV – sociedades de crédito ao microempreendedor são instituições, constituídas sob a forma de
companhia fechada ou de sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, que tem por objeto social a concessão de financiamentos com
recursos próprios e a prestação de garantias a
pessoas físicas, bem como a pessoas jurídicas
classificadas como microempresas, com vistas
a viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de pequeno porte;
XVI – administradoras de consórcio são pessoas
jurídicas prestadoras de serviços relativos à formação, organização e administração de grupos
de consórcio, cujas operações estejam estabelecidas em Lei;
XVII – sociedades de arrendamento mercantil são
instituições constituídas sob a forma de sociedade anônima, que captam recursos por meio de
emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras
com a finalidade especial de efetuar operações
de arrendamento mercantil de bens móveis, de
produção nacional ou estrangeira, e bens imóveis adquiridos pela entidade arrendadora para
fins de uso próprio do arrendatário;
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XVIII – sociedades corretoras de câmbio são
constituídas sob a forma de sociedade anônima
ou por quotas de responsabilidade limitada e tem
por objeto social a intermediação em operações
de câmbio e a prática de operações no mercado
de câmbio;
XIX – sociedades corretoras de títulos e valores
mobiliários são instituições constituídas sob a
forma de sociedade anônima ou por quotas de
responsabilidade limitada tendo como objetivo
principal operar em bolsas de valores e de mercadorias e futuros em nome próprio ou de terceiros;
XX – sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários são instituições constituídas sob
a forma de sociedade anônima ou por quotas de
responsabilidade limitada tendo como objetivo
principal atuar na distribuição de títulos e valores
mobiliários no mercado de capitais;
XXI – bolsas de valores são sociedades anônimas ou associações civis, que tem como objetivo
principal oferecer local ou sistema adequado ao
encontro de seus membros e à realização entre
eles de transações de compra e venda de títulos
e valores mobiliários e seus derivativos;
XXII – bolsas de mercadorias e de futuros são
associações privadas civis que tem como objetivo
efetuar o registro, a compensação e a liquidação,
física e financeira, das operações com derivativos
realizadas em pregão ou em sistema eletrônico;
XXIII – sociedades seguradoras são entidades,
constituídas sob a forma de sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por
meio do qual assumem a obrigação de pagar
ao contratante, ou a quem este designar, uma
indenização, no caso em que advenha o risco
indicado e temido, recebendo, para isso, o prêmio estabelecido;
XXII – resseguradoras são instituições, constituídas sob a forma de sociedades anônimas, que
tem por objeto principal a realização de operações de resseguro e retrocessão;
XXIII – ressegurador local é um ressegurador
sediado no País constituído sob a forma de sociedade anônima, tendo por objeto exclusivo a
realização de operações de resseguro e retrocessão;
XXIV – ressegurador admitido é um ressegurador sediado no exterior, com escritório de representação no País, que, atendendo às exigências
previstas nesta Lei, na Lei Complementar Nº126
de 15 de Janeiro de 2007 e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, te-
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nha sido cadastrado como tal na SUSEP para
realizar operações de resseguro e retrocessão;
XXV – ressegurador eventual é uma empresa
resseguradora estrangeira sediada no exterior
sem escritório de representação no País que,
atendendo às exigências previstas nesta Lei,
na Lei Complementar Nº126 de 15 de Janeiro
de 2007 e nas normas aplicáveis à atividade de
resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrada
como tal na SUSEP para realizar operações de
resseguro e retrocessão;
XXVI – corretora de resseguros é a pessoa jurídica legalmente constituída e domiciliada no País,
constituída sob a forma de sociedade por ações
ou sociedade limitada, autorizada a intermediar
operações de resseguros e retrocessões;
XXVII – corretora de seguros é uma pessoa jurídica, intermediária legal, autorizada a angariar e
a promover contratos de seguros, admitida pela
legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado;
XXVIII – sociedades de capitalização são instituições, constituídas sob a forma de sociedades
anônimas, que negociam títulos de capitalização;
XXIX – entidades abertas de previdência complementar são instituições constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e tem
por objetivo principal captar recursos de pessoas físicas com a finalidade de instituir e operar
planos de benefícios de caráter previdenciário,
concedidos em forma de renda continuada ou
pagamento único;
XXX – entidades fechadas de previdência complementar são instituições organizadas sob a
forma de fundação ou sociedade civil, sem fins
lucrativos, com a finalidade de administrar os
recursos arrecadados de empregados de instituições governamentais ou privadas e associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, com objetivo de lhes proporcionar planos de previdência
complementar;
XXXI – instituições de microfinanças são instituições de qualquer natureza que tem como finalidade principal o acesso de populações de baixa renda a produtos e serviços financeiros, nas
modalidades e condições estabelecidas pelas
instituições reguladoras do Sistema Financeiro, observadas suas respectivas competências;
XXXII – instituições facilitadoras do sistema financeiro são instituições que oferecem produtos
e serviços, financeiros ou não, a instituições que
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operam no sistema financeiro inclusive sistemas
de processamento eletrônico, sistemas de comunicação, serviços de venda e distribuição de
cartões de crédito, cartões pré-pagos ou dinheiro
eletrônico, serviços de transportes de documentos e valores, serviços de segurança, serviços de
organização de bancos de dados e cadastros de
clientes, serviços de publicidade e propaganda
de produtos e serviços financeiros, pontos de
atendimento ao público, serviços de fornecimento de informações para decisões sobre crédito e
outros serviços e produtos relacionados com a
atividade financeira ou que possam ter influência
no mercado financeiro a critério das instituições
supervisoras do sistema financeiro nacional.
§ 1º Independentemente do tipo de serviço financeiro prestado ou produto financeiro vendido, as
instituições que operam no sistema financeiro devem
expor em todos os pontos de atendimento, de forma
visível e clara, o nome do conglomerado ou das instituições responsáveis pelo atendimento e das respectivas
instituições reguladoras e supervisoras.
§ 2º Independentemente do tipo de serviço financeiro prestado ou produto financeiro vendido, as
instituições que operam no sistema financeiro devem
manter cadastro de todas as pessoas físicas e jurídicas
responsáveis por movimentação financeira expressiva,
com identificação, no caso das pessoas jurídicas, de
administradores, conselheiros e proprietários principais.
§ 3º O cadastro de que trata o parágrafo anterior
ficará à disposição das autoridades judiciais e instituições reguladoras e supervisoras cabendo a essas
últimas a definição de movimentação financeira expressiva e quais informações constarão dos cadastros.
§ 4º Independentemente do tipo de serviço financeiro prestado ou produto financeiro vendido, as
instituições que operam no sistema financeiro devem manter, de forma efetiva, em todos os pontos de
atendimento, no mínimo um (1) gerente responsável
possuidor de certificação que ateste sua qualificação
para orientação dos usuários quanto aos serviços financeiros ou produtos financeiros oferecidos e para a
prevenção e combate às práticas de ilícitos financeiros
e de introdução ou circulação no sistema financeiro de
valores oriundos de atividades ilícitas ou sem identificação de origem.
§ 5º Na certificação de que trata o parágrafo 4º,
os órgãos certificadores autorizados pelas instituições
reguladoras e supervisoras exigirão, no mínimo, conhecimentos de padrões profissionais e de ética, de normas do sistema financeiro, de métodos quantitativos,
de economia e análise financeira, de riscos diversos,
de finanças corporativas, de crédito e financiamento,
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de investimentos em renda fixa e em renda variável,
de derivativos e investimentos alternativos, de administração de bens e portfólio e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Responsabilidade Socioambiental.
§ 6º As instituições reguladoras e supervisoras
do sistema financeiro nacional regularão, dentro de
suas competências, o funcionamento das instituições
de que trata este artigo, estabelecendo quais produtos
e serviços financeiros poderão ser oferecidos por cada
categoria, além dos estabelecidos nesta Lei.
§ 7º As instituições reguladoras e supervisoras do
sistema financeiro nacional decidirão de forma conjunta sobre a competência para regular o funcionamento
de outras instituições, não tratadas neste artigo, que
operam ou venham a operar no mercado financeiro,
estabelecendo as condições de funcionamento e os
produtos e serviços financeiros que poderão ser oferecidos.
§ 8º Com a finalidade de permitir o cumprimento
das atribuições privativas e indelegáveis previstas neste
Lei, o Banco Central do Brasil e a SUSEP instalarão
dependências nas capitais e principais cidades de todas
as unidades federativas do País e contratarão o pessoal
necessário, na forma dos incisos do art. 14 desta Lei,
visando alcançar maior capilaridade e descentralização
administrativa, sendo possível o compartilhamento das
instalações existentes, conforme decisão do Conselho
Nacional de Política Econômica e Financeira.
§ 9º As sociedades seguradoras poderão ser
constituídas sob a forma de cooperativas, estando
estas autorizadas a operar com seguros agrícolas,
de saúde e de acidente do trabalho, e demais ramos
a serem autorizados e regulamentados pela SUSEP.
§ 10 A SUSEP poderá autorizar outras formas
de constituição das seguradoras, desde que precedida
de regulamentação.
§ 11 Equiparam-se às sociedades supervisionadas pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
quanto à fiscalização e à aplicação de penalidades,
a pessoa jurídica que capte ou administre seguros,
câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de
poupança, ou recursos de terceiros e a pessoa natural
que exerça quaisquer das atividades referidas, ainda
que de forma eventual.
Art. 106. As instituições que operam no sistema
financeiro nacional serão autorizadas a funcionar pelas
instituições reguladoras e supervisoras, em suas respectivas áreas, mediante apresentação de projeto de
instalação e funcionamento que, uma vez aprovados,
deverão ser executados integralmente sob pena de intervenção ou liquidação, conforme previsto nesta Lei.
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§ 1º As instituições reguladoras e supervisoras,
em suas respectivas áreas, emitirão normas regulamentando a apresentação dos projetos de instalação e
funcionamento de instituições que operam ou venham
a operar no sistema financeiro, de que trata o caput
deste artigo, onde estabelecerão o valor do depósito
prévio para constituição de capital mínimo inicial, o
pagamento das taxas decorrentes da análise do processo e as condições de remuneração de dirigentes
e de distribuição de lucros, superávits ou sobras de
qualquer natureza.
§ 2º As instituições que operam exclusivamente
com microfinanças não estão sujeitas ao pagamento
de taxa de fiscalização e demais taxas cobradas sobre as instituições que operam no sistema financeiro
e terão seus projetos analisados sem a exigência de
depósito de que trata o parágrafo anterior.
§ 3º As demais instituições que operam com microfinanças estão sujeitas ao pagamento de taxa de
fiscalização e demais taxas cobradas sobre as instituições que operam no sistema financeiro, exceto no que
se refere às suas carteiras de microfinanças.
CAPÍTULO IV
Das Instituições Operadoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO II
Das Instituições Governamentais
Art. 107. As instituições sob controle dos governos
federal, estaduais e municipais que operam no sistema
financeiro são órgãos auxiliares da execução da política de desenvolvimento do governo que as patrocinam.
§ 1º As instituições de que trata o caput deste
artigo, independentemente de suas formas de constituição, objetivos sociais, atividades e modalidades
operacionais serão integralmente reguladas pelas
Instituições Reguladoras e Supervisoras do Sistema
Financeiro Nacional, dentro de suas competências,
às quais deverão submeter, com a prioridade por elas
prescrita, seus programas de recursos e aplicações,
de forma que se ajustem às normas prudenciais, revogadas as disposições legais que estabeleçam condições diversas.
§ 2º Os dirigentes das instituições governamentais
que operam no sistema financeiro e seus substitutos
eventuais deverão ser pessoas de reputação ilibada e
notória capacidade administrativa e gerencial, escolhidas entre aquelas declaradas aptas a exercer cargos
no sistema financeiro pelas respectivas Instituições
Reguladoras e Supervisoras do Sistema Financeiro
Nacional.
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§ 3º Observado o disposto no § 2º deste artigo,
a nomeação dos dirigentes das instituições federais
será feita pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal.
§ 4º Observado o disposto no § 2º deste artigo, a
nomeação dos dirigentes das instituições estaduais e
municipais será feita pelos governadores de estado e
prefeitos municipais, após aprovação dos candidatos
pelos respectivos poderes legislativos.
§ 5º Para fins da declaração de aptidão de que
trata o § 2º deste artigo, as instituições governamentais
deverão comunicar à respectiva Instituição Reguladora
e Supervisora os nomes dos candidatos a cargos de
direção e a membros de órgãos consultivos, fiscais e
semelhantes, com antecedência mínima de noventa
(90) dias da data prevista para posse.
Art. 108. As instituições governamentais que operam no sistema financeiro ficam sujeitas às disposições
relativas às instituições financeiras privadas, sem prejuízo das peculiaridades constantes na legislação que
as criou, quando não contrárias ao que dispõe esta Lei.
Art. 109. O capital inicial ou aumentos de capital
das instituições financeiras sob controle público será
depositado na forma que a respectiva Instituição Reguladora e Supervisora estabelecer, previamente à
análise de sua solicitação de funcionamento.
Art. 110. As instituições governamentais que operam no sistema financeiro levantarão balanços gerais
a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância das regras contábeis
estabelecidas pela respectiva Instituição Reguladora
e Supervisora.
CAPÍTULO IV
Das Instituições Operadoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO III
Das Instituições Privadas
Art. 111. As instituições sob controle privado que
operam no mercado financeiro, exceto as cooperativas de crédito, cooperativas de seguros e instituições
de microfinanças, constituir-se-ão unicamente sob a
forma de sociedade anônima, devendo a totalidade de
seu capital ser representada por ações nominativas
com direito a voto.
Art. 112. O capital inicial ou aumentos de capital
das instituições privadas será depositado na forma
que a respectiva Instituição Reguladora e Supervisora
estabelecer, previamente à análise de sua solicitação
de funcionamento.
Art. 113. As instituições privadas que operam no
sistema financeiro em todo o Território Nacional deverão
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aplicar em cada região geoeconômica os percentuais
estipulados pela respectiva Instituição Reguladora e
Supervisora conforme diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira.
§ 1º As Instituições Reguladoras e Supervisoras poderão, em casos especiais, admitir que o percentual referido neste artigo seja aplicado em cada
estado e território isoladamente ou por grupos de
estados e territórios componentes da mesma região
geoeconômica.
§ 2º As Instituições Reguladoras e Supervisoras
estabelecerão condições especiais para as instituições
privadas que operarem exclusivamente em uma mesma
região geoeconômica, estado ou município conforme
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira.
Art. 114. As instituições de direito privado que
operam no sistema financeiro só poderão participar de
capital de quaisquer sociedades com prévia autorização
da respectiva Instituição Reguladora e Supervisora, solicitada justificadamente e concedida expressamente,
ressalvados os casos de garantia de subscrição, nas
condições que forem estabelecidas em caráter geral.
Art. 115. As instituições privadas que operam
no sistema financeiro levantarão balanços gerais a
30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância das regras contábeis
estabelecidas pela respectiva Instituição Reguladora
e Supervisora.
Art. 116. As instituições privadas que operam no
sistema financeiro deverão comunicar à respectiva Instituição Reguladora e Supervisora os atos relativos à
eleição de diretores e membros de órgão consultivos,
fiscais e semelhantes, no prazo de quinze (15) dias
de sua ocorrência.
§ 1º As Instituições Reguladoras e Supervisoras,
no prazo máximo de sessenta (60) dias, decidirão, em
suas respectivas áreas, aceitar ou recusar o nome do
eleito, que não atender às condições que estabelecer.
§ 2º A posse do eleito dependerá da aceitação
a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 117. É vedado às instituições que operam no
sistema financeiro:
I – Emitir debêntures e partes beneficiárias;
II – Adquirir bens imóveis não destinados ao
próprio uso, salvo os recebidos em liquidação
de empréstimos de difícil ou duvidosa solução,
caso em que deverão vendê-los dentro do prazo
de um (1) ano, a contar do recebimento, prorrogável até duas (2) vezes, a critério da respectiva
Instituição Reguladora e Supervisora.
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Parágrafo único. As instituições financeiras que
não recebem depósitos do público poderão emitir debêntures, desde que previamente autorizadas pela
respectiva Instituição Reguladora e Supervisora, em
cada caso.
Art. 118. As instituições que operam no sistema
financeiro não poderão manter aplicações em imóveis de uso próprio, que, somadas ao seu ativo em
instalações, excedam o valor de seu capital realizado
e reservas livres.
Art. 119. As instituições que operam no sistema
financeiro, bem como os corretores de fundos públicos,
ficam obrigadas a fornecer à respectiva Instituição Reguladora e Supervisora, na forma por ela determinada,
os dados ou informes julgados necessários para o fiel
desempenho de suas atribuições.
Art. 120. Aplicam-se às instituições estrangeiras
que operam no sistema financeiro, em funcionamento
ou que venham a se instalar no País, as disposições
da presente lei, sem prejuízo do disposto na legislação vigente.
CAPÍTULO IV
Das Instituições Operadoras
do Sistema Financeiro
SEÇÃO IV
Do Sistema de Crédito Cooperativo
Art. 121. As instituições financeiras constituídas
sob a forma de cooperativas de crédito submetem-se
a esta Lei Complementar, bem como à legislação do
Sistema Financeiro Nacional e das sociedades cooperativas.
Parágrafo único. É vedada a constituição de cooperativa mista com seção de crédito.
Art. 122. As cooperativas de crédito destinam-se,
precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a
prestação de serviços financeiros a seus associados,
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do
mercado financeiro.
§ 1º A captação de recursos e a concessão de
créditos e garantias devem ser restritas aos associados,
ressalvadas as operações realizadas com outras instituições financeiras e os recursos obtidos de pessoas
jurídicas, em caráter eventual, a taxas favorecidas ou
isentos de remuneração.
§ 2º Ressalvado o disposto no § 1º deste artigo,
é permitida a prestação de outros serviços de natureza financeira e afins a associados e a não associados.
§ 3º A concessão de créditos e garantias a integrantes de órgãos estatutários, assim como a pessoas
físicas ou jurídicas que com eles mantenham relações
de parentesco ou negócio, deve observar procedimen-
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tos de aprovação e controle idênticos aos dispensados
às demais operações de crédito.
§ 4º A critério da assembleia geral, os procedimentos a que se refere o § 3º deste artigo podem ser
mais rigorosos, cabendo-lhe, nesse caso, a definição
dos tipos de relacionamento a serem considerados
para aplicação dos referidos procedimentos.
§ 5º As cooperativas de crédito, nos termos da
legislação específica, poderão ter acesso a recursos
oficiais para o financiamento das atividades de seus
associados.
Art. 123. As cooperativas de crédito podem atuar
em nome e por conta de outras instituições, com vistas
à prestação de serviços financeiros e afins a associados e a não associados.
Art. 124. O quadro social das cooperativas de crédito, composto de pessoas físicas e jurídicas, é definido
pela assembleia geral, com previsão no estatuto social.
Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro
social da sociedade cooperativa de crédito pessoas
jurídicas que possam exercer concorrência com a
própria sociedade cooperativa, nem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios bem como
suas respectivas autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes.
Art. 125. As cooperativas de crédito com conselho de administração podem criar diretoria executiva
a ele subordinada, na qualidade de órgão estatutário
composto por pessoas físicas associadas ou não, indicadas por aquele conselho.
Art. 126. O mandato dos membros do conselho
fiscal das cooperativas de crédito terá duração de até
três (3) anos, observada a renovação de, ao menos,
dois (2) membros a cada eleição, sendo um (1) efetivo
e um (1) suplente.
Art. 127. É vedado distribuir qualquer espécie de
benefício às quotas-parte do capital, excetuando-se
remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– Selic para títulos federais.
Art. 128. Compete à assembleia geral das cooperativas de crédito estabelecer a fórmula de cálculo
a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de
perdas, com base nas operações de cada associado
realizadas ou mantidas durante o exercício, observados
os limites e condições constantes em regulamentação
específica publicada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 129. É facultado às cooperativas de crédito,
mediante decisão da assembleia geral, compensar, por
meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo.
Parágrafo único. Para o exercício da faculdade
de que trata o caput deste artigo, a cooperativa deve

61752 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

manter-se ajustada aos limites de patrimônio exigíveis
na forma da regulamentação vigente, conservando o
controle da parcela correspondente a cada associado
no saldo das perdas retidas.
Art. 130. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio
exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo
a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização
específica do conselho de administração ou, na sua
ausência, da diretoria.
Art. 131. As cooperativas centrais de crédito e
suas confederações podem adotar, quanto ao poder
de voto das filiadas, critério de proporcionalidade em
relação ao número de associados indiretamente representados na assembleia geral, conforme regras
estabelecidas no estatuto.
Art. 132. Não constitui violação do dever de sigilo
de que trata a legislação em vigor o acesso a informações pertencentes a cooperativas de crédito por parte
de cooperativas centrais de crédito, confederações de
centrais e demais entidades constituídas por esse segmento financeiro, desde que se dê exclusivamente no
desempenho de atribuições de supervisão, auditoria,
controle e de execução de funções operacionais das
cooperativas de crédito.
Parágrafo único. As entidades mencionadas no
caput deste artigo devem observar sigilo em relação
às informações que obtiverem no exercício de suas
atribuições, bem como comunicar às autoridades competentes indícios de prática de ilícitos penais ou administrativos ou de operações envolvendo recursos
provenientes de qualquer prática criminosa.
Art. 133. As cooperativas singulares de crédito
poderão constituir cooperativas centrais de crédito
com o objetivo de organizar, em comum acordo e em
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais
de interesse das filiadas, integrando e orientando suas
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca
dos serviços.
Parágrafo único. As atividades de que trata o caput deste artigo, respeitada a competência do Banco
Central do Brasil e preservadas as responsabilidades
envolvidas, poderão ser delegadas às confederações
constituídas pelas cooperativas centrais de crédito.
Art. 134. As confederações constituídas de cooperativas centrais de crédito têm por objetivo orientar,
coordenar e executar atividades destas, nos casos em
que o vulto dos empreendimentos e a natureza das
atividades transcenderem o âmbito de capacidade ou
a conveniência de atuação das associadas.
Art. 135. As cooperativas de crédito podem ser
assistidas, em caráter temporário, mediante administração em regime de cogestão, pela respectiva coope-
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rativa central ou confederação de centrais para sanar
irregularidades ou em caso de risco para a solidez da
própria sociedade, devendo ser observadas as seguintes condições:
I – existência de cláusula específica no estatuto
da cooperativa assistida, contendo previsão da
possibilidade de implantação desse regime e da
celebração do convênio de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
II – celebração de convênio entre a cooperativa
a ser assistida e a eventual cogestora, a ser referendado pela assembleia geral, estabelecendo,
pelo menos, a caracterização das situações consideradas de risco que justifiquem a implantação
do regime de cogestão, o rito dessa implantação
por iniciativa da entidade cogestora e o regimento
a ser observado durante a cogestão; e
III – realização, no prazo de até um (1) ano da
implantação da cogestão, de assembleia geral
extraordinária para deliberar sobre a manutenção
desse regime e da adoção de outras medidas
julgadas necessárias.
Art. 136. A assembleia geral ordinária das cooperativas de crédito realizar-se-á anualmente, nos quatro
(4) primeiros meses do exercício social.
CAPÍTULO IV
Das Instituições Operadoras
do Sistema Financeiro Nacional
SEÇÃO V
Do Sistema das Cooperativas de Seguros
Art. 137. As instituições que atuam no sistema
financeiro nacional, constituídas sob a forma de cooperativas de seguro, submetem-se a esta Lei Complementar, bem como à legislação do Sistema Financeiro
Nacional e das sociedades cooperativas.
Art. 138. As cooperativas de seguros destinam-se, precipuamente, a prover a prestação de serviços
securitários a seus cooperados.
Parágrafo único. As cooperativas de seguros, nos
termos da legislação específica, poderão ter acesso a
recursos oficiais para o financiamento das atividades
de seus cooperados.
Art. 139. O quadro social das cooperativas de
seguros, composto de pessoas físicas e jurídicas, é
definido pela assembleia geral, com previsão no estatuto social.
Parágrafo único. Não serão admitidas no quadro
social da sociedade cooperativa de seguros pessoas jurídicas que possam exercer concorrência com a
própria sociedade cooperativa, nem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios bem como
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suas respectivas autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes.
Art. 140. As cooperativas de seguros com conselho de administração podem criar diretoria executiva
a ele subordinada, na qualidade de órgão estatutário
composto por pessoas físicas cooperadas ou não, indicadas por aquele conselho.
Art. 141. O mandato dos membros do conselho
fiscal das cooperativas de seguros terá duração de até
três (3) anos, observada a renovação de, ao menos,
dois (2) membros a cada eleição, sendo um (1) efetivo
e um (1) suplente.
Art. 142. É vedado distribuir qualquer espécie de
benefício às quotas-parte do capital, excetuando-se
remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– Selic para títulos federais.
Art. 143. Compete à assembleia geral das cooperativas de seguros estabelecer a fórmula de cálculo
a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de
perdas, com base nas operações de cada cooperado
realizadas ou mantidas durante o exercício, observados
os limites e condições constantes em regulamentação
específica publicada pela SUSEP.
Art. 144. É facultado às cooperativas de seguros,
mediante decisão da assembleia geral, compensar, por
meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo.
Parágrafo único. Para o exercício da faculdade
de que trata o caput deste artigo, a cooperativa deve
manter-se ajustada aos limites de patrimônio exigíveis
na forma da regulamentação vigente, conservando o
controle da parcela correspondente a cada cooperado
no saldo das perdas retidas.
Art. 145. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio
exigíveis na forma da regulamentação vigente, sendo
a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização
específica do conselho de administração ou, na sua
ausência, da diretoria.
Art. 146. A assembleia geral ordinária das cooperativas de seguros realizar-se-á anualmente, nos 4
(quatro) primeiros meses do exercício social.
CAPÍTULO V
Do Sistema de Garantia
de Depósitos e Aplicações
Art. 147. Fica instituído o Sistema de Garantia
de Depósitos e Aplicações em instituições financeiras, incluídas as cooperativas de crédito, objetivando
a proteção da economia popular contra os riscos de
prejuízos associados à intervenção, liquidação ou insolvência de instituição financeira, cujas regras, obser-
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vada a presente lei complementar, serão fixadas pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 148. O Sistema de Garantia de Depósitos e
Aplicações será composto por:
I – Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), cuja
adesão será obrigatória por parte das instituições financeiras; e
II – outros fundos ou seguros de garantia complementar, de caráter opcional.
Art. 149. Será criado pelas instituições financeiras, ou por órgão que as represente, o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), sob a forma de associação
civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de
direito privado, fiscalizada pelo Banco do Central do
Brasil e regida por estatuto a ser aprovado pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira,
observadas as disposições desta lei complementar.
Parágrafo único. Os administradores do FGD ou
de outros fundos ou seguros de garantia complementar, de caráter opcional, que venham a ser criados, deverão ser aprovados pelo Banco do Central do Brasil.
Art. 150. O FGD tem por objeto prestar garantia
de créditos contra instituições dele participantes, nas
hipóteses de:
I – decretação de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição; e
II – reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil,
do estado de insolvência de instituição que, nos
termos da legislação vigente, não estiver sujeita
aos regimes referidos no inciso I.
Art. 151. Serão objeto de garantia do FGD os
seguintes créditos:
I – depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio;
II – depósitos de poupança;
III – depósitos a prazo, com ou sem emissão de
certificado;
IV – letras de câmbio;
V – letras imobiliárias; e
VI – letras hipotecárias.
Art. 152. Não serão cobertos pela garantia do
FGD:
I – os créditos de titularidade de outras instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
II – os depósitos, empréstimos ou quaisquer
outros recursos captados ou levantados no exterior; e
III – os créditos de titularidade de pessoas ligadas à instituição financeira, nos termos desta lei
complementar.
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Art. 153. O total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição financeira ou contra todas as
instituições do mesmo conglomerado financeiro será
garantido até o valor máximo definido e atualizado
anualmente pelo Banco Central do Brasil, devendo ser
observados os seguintes critérios:
I – titular do crédito é aquele em cujo nome o
crédito estiver registrado na escrituração da instituição ou aquele que estiver designado em título
por ela emitido ou aceito;
II – devem ser somados os créditos de cada
credor identificado pelo respectivo CPF/CNPJ
contra todas as instituições do mesmo conglomerado financeiro;
III – os créditos em nome de mandatário, representante legal ou gestor de negócios devem ser
computados como pertencentes ao representado
ou ao dono do negócio, desde que tal condição
esteja documentada na instituição;
IV – os cônjuges são considerados pessoas distintas, seja qual for o regime de bens do casamento;
V – créditos em nome de dependentes do beneficiário, identificado na forma do inciso II deste
artigo, devem ser computados separadamente.
§ 1° Ocorrida a decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição ou reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de
insolvência de instituição que, nos termos da legislação
vigente, não estiver sujeita aos referidos regimes, os
valores correspondentes às indenizações dos créditos
garantidos serão entregues pelo FGD diretamente ao
interventor ou conselho interventor ou ao liquidante,
no prazo fixado pelo Banco Central do Brasil, com
base em listagem de credores fornecida ao Fundo,
com observância do limite máximo definido pelo CFN.
§ 2° O FGD sucederá as pessoas físicas e jurídicas ressarcidas em seus direitos contra a instituição
financeira inadimplente, no montante equivalente aos
valores ressarcidos.
Art. 154. O FGD terá por receita:
I – as contribuições das instituições participantes;
II – as taxas de serviço decorrentes da emissão
de cheques sem provisão de fundos;
III – a recuperação dos direitos creditórios nos
quais o FGD tenha se sub-rogado, em virtude
de pagamento de ressarcimentos a credores
cobertos pela garantia;
IV – os rendimentos das aplicações e empréstimos realizados com seus recursos; e
V – outras fontes de recursos mediante prévia
autorização do Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira.
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Art. 155. Todas as instituições financeiras públicas e privadas, autorizadas a operar no País, deverão,
obrigatoriamente, integrar o FGD, contribuindo, mensalmente, com aporte de recursos no montante a ser
definido pelo Banco Central do Brasil.
Art. 156. As contribuições ordinárias mensais das
instituições participantes do FGD serão calculadas sobre a média total dos depósitos e captações citados no
Art. 153 desta lei complementar, e serão diferenciadas
em função de indicadores de risco da instituição filiada.
§ 1° O Banco Central do Brasil fixará o valor das
contribuições ordinárias de que trata o caput deste
artigo.
§ 2° Quando o patrimônio do FGD atingir 5% (cinco por cento) do total dos saldos das contas cobertas
pela garantia, no conjunto das instituições financeiras, o Banco Central do Brasil poderá suspender ou
reduzir, temporariamente, a obrigação de recolher as
contribuições.
§ 3° Em qualquer momento, se necessário, o
Conselho Financeiro Nacional poderá exigir das instituições participantes o adiantamento de até doze contribuições mensais ordinárias, estando as instituições
obrigadas a fazê-lo.
Art. 157. O FGD deverá aplicar suas disponibilidades em títulos públicos federais e outras aplicações
financeiras de alta liquidez, na forma a ser regulamentada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 158. O FGD poderá conceder empréstimos
de recuperação financeira, bem como financiamentos
para a mudança de controle acionário de instituições
filiadas, que avaliarão estas alternativas comparativamente à hipótese de inadimplência e consequente ressarcimento de depositantes da instituição em questão.
Art. 159. A SUSEP expedirá norma específica
para constituição de entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a administrar mecanismos de proteção
dos segurados, participantes, assistidos, beneficiários
e demais consumidores dos serviços prestados pelas
sociedades supervisionadas.
CAPÍTULO VI
Das Entidades Supervisionadas pela Susep
e dos Corretores de Seguros
SEÇÃO I
Das Entidades Supervisionadas pela Susep
Art. 160. As entidades supervisionadas pela SUSEP serão reguladas pela legislação geral no que
lhes for aplicável e, em especial, pelas disposições
da presente Lei.
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Art. 161. As entidades supervisionadas não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou
indústria.
Art. 162. As sociedades seguradoras só poderão
operar em seguros para os quais tenham a necessária autorização, segundo os planos, tarifas e normas
aprovadas pela SUSEP.
Art. 163. Consideram-se operações de seguros
privados os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias.
Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições
desta Lei os seguros do âmbito da Previdência Social,
regidos pela legislação especial pertinente.
Art. 164. Todas as operações das sociedades
de capitalização ficam subordinadas às disposições
desta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se entidades de
capitalização as que tiverem por objetivo fornecer ao
público, de acordo com planos aprovados pela SUSEP,
a constituição de um capital mínimo perfeitamente determinado em cada plano e pago em moeda corrente
em um prazo máximo indicado no mesmo plano, à pessoa que possuir um título, segundo cláusulas e regras
aprovadas e mencionadas no próprio título.
Art. 165. As ações das entidades supervisionadas
pela SUSEP serão sempre nominativas.
Art. 166. As entidades supervisionadas pela SUSEP não poderão requerer concordata e não estão sujeitas à falência, salvo, neste último caso, se decretada
a liquidação extrajudicial, o ativo não for suficiente para
o pagamento de pelo menos a metade dos credores
quirografários, ou quando houver fundados indícios da
ocorrência de crime falimentar.
Art. 167. Serão processadas pela forma executiva
as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de
seguro, de resseguro, de capitalização e de previdência complementar aberta.
Art. 168. A partir da vigência desta Lei, a aplicação
das reservas técnicas das Sociedades Seguradoras
será feita conforme as diretrizes do Conselho Nacional
de Política Econômica e Financeira.
Art. 169. Os investimentos compulsórios das entidades supervisionadas pela SUSEP obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
Parágrafo único. Nos casos de seguros ou títulos
de capitalização contratados com a cláusula de correção
monetária é obrigatório o investimento das respectivas
reservas nas condições estabelecidas neste artigo.
Art. 170. As Sociedades Seguradoras não poderão
conceder aos segurados comissões ou bonificações
de qualquer espécie, nem vantagens especiais que
importem dispensa ou redução de prêmio.
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Art. 171. É assegurada ampla defesa em qualquer processo instaurado por infração à presente Lei,
sendo nulas as decisões proferidas com inobservância deste preceito.
Art. 172. A autorização para funcionamento será
concedida pela SUSEP.
Art. 173. Concedida a autorização para funcionamento, a Sociedade terá o prazo de noventa dias
para comprovar perante a SUSEP, o cumprimento de
todas as formalidades legais ou exigências feitas no
ato da autorização.
Art. 174. As alterações dos Estatutos das Sociedades Seguradoras dependerão de prévia autorização
da SUSEP.
Art. 175. É vedado às entidades supervisionadas
reter responsabilidades cujo valor ultrapasse os limites
técnicos fixados pela SUSEP, e que levarão em conta:
a) a situação econômico-financeira das Sociedades Seguradoras;
b) as condições técnicas das respectivas carteiras;
§ 1º Não haverá cobertura de resseguro para
as responsabilidades assumidas pelas sociedades
seguradoras em desacordo com as normas e instruções em vigor.
§ 2º As entidades supervisionadas não poderão
reter responsabilidades adicionais quando a insuficiência de patrimônio líquido ajustado for igual ou maior
do que 50% (cinquenta por cento) do capital mínimo
requerido, conforme regulamentação da SUSEP.
Art. 176. As operações de cosseguro obedecerão
aos critérios fixados pela SUSEP, quanto à obrigatoriedade e normas técnicas.
Art. 177. As apólices, certificados e bilhetes de seguro mencionarão a responsabilidade máxima da Sociedade Seguradora, expressa em moeda nacional, para
cobertura dos riscos neles descritos e caracterizados.
Art. 178. Para garantia de todas as suas obrigações, as entidades supervisionadas pela SUSEP
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os critérios fixados, além
das reservas e fundos determinados em leis especiais.
Art. 179. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões das entidades supervisionadas serão registrados na SUSEP e não poderão ser
alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma
gravados sem sua previa e expressa autorização, sendo nulas de pleno direito, as alienações realizadas ou
os gravames constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em
bem imóvel, será obrigatòriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante
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simples requerimento firmado pela entidade supervisionada e pela SUSEP.
Art. 180. Os segurados e beneficiários que sejam credores por indenização ajustada ou por ajustar
têm privilégio especial sobre reservas técnicas, fundos
especiais ou provisões garantidoras das operações de
seguro, de resseguro e de retrocessão.
Parágrafo único. Após o pagamento aos segurados e beneficiários mencionados no caput deste artigo, o privilégio citado será conferido, relativamente
aos fundos especiais, reservas técnicas ou provisões
garantidoras das operações de resseguro e de retrocessão, às sociedades seguradoras e, posteriormente,
aos resseguradores.
Art. 181. As entidades supervisionadas não poderão distribuir lucros ou quaisquer fundos correspondentes às reservas patrimoniais, desde que essa distribuição possa prejudicar o investimento obrigatório
do capital e reserva, de conformidade com os critérios
estabelecidos nesta Lei.
Art. 182. As sociedades seguradoras e os resseguradores obedecerão às normas e instruções dos
órgãos reguladores e fiscalizadores de seguros sobre
operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, bem como lhes fornecerão dados e informações
atinentes a quaisquer aspectos de suas atividades.
Parágrafo único. Os servidores credenciados do
órgão fiscalizador de seguros terão livre acesso às
sociedades seguradoras e aos resseguradores, deles
podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas
e documentos, caracterizando-se como embaraço
à fiscalização, sujeito às penas previstas nesta Lei,
qualquer dificuldade oposta aos objetivos deste artigo.
CAPÍTULO VI
Das Entidades Supervisionadas pela Susep
e dos Corretores de Seguros
SEÇÃO II
Dos Corretores de Seguros
Art. 183. O corretor de seguros, pessoa física
ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a
angariar e promover contratos entre as entidades de
seguros, de capitalização e de previdência complementar aberta e as pessoas físicas ou jurídicas.
Art. 184. O exercício da profissão, de corretor
de seguros depende de prévia habilitação e registro.
§ 1º A habilitação será feita conforme regulamentação da SUSEP, mediante prova de capacidade
técnico-profissional.
§ 2º O corretor de seguros poderá ter prepostos
de sua livre escolha e designará, dentre eles, o que
o substituirá.
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§ 3º Os corretores e prepostos serão registrados
na SUSEP, com obediência aos requisitos estabelecidos.
Art. 185. As comissões de corretagem só poderão
ser pagas a corretor de seguros devidamente habilitado.
Art. 186. É vedado aos corretores e seus prepostos:
a) aceitar ou exercer emprego ou função em
pessoa jurídica de Direito Público, inclusive de
entidade na qual o Estado participe;
b) serem sócios, administradores, procuradores, despachantes ou empregados de entidade
de seguros, de capitalização ou de previdência
complementar aberta.
Parágrafo único. Os impedimentos deste artigo
aplicam-se também aos Sócios e Diretores de Empresas de corretagem.
Art. 187. O corretor de seguros responderá civilmente perante os segurados, participantes ou beneficiários e as entidades sob supervisão da SUSEP
pelos prejuízos que causar, por omissão, imperícia ou
negligência no exercício da profissão.
Art. 188. Caberá responsabilidade profissional,
perante a SUSEP, ao corretor de seguros que deixar
de cumprir as leis, regulamentos e resoluções em vigor, ou que der causa dolosa ou culposa a prejuízos
às Sociedades Seguradoras ou aos segurados.
Art. 189. As entidades autorreguladoras do mercado de corretagem terão autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, operando sob a supervisão
da SUSEP, aplicando-se a elas, inclusive, sanções
previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Incumbe às entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, na condição de órgãos
auxiliares da SUSEP, fiscalizar os respectivos membros
e as operações de corretagem que estes realizarem.
CAPÍTULO VII
Das Penalidades
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 190. Estão sujeitos às penalidades estabelecidas nesta Lei as pessoas naturais e as pessoas jurídicas
que cometerem as infrações previstas neste capítulo,
na legislação sobre o sistema financeiro, nas leis das
sociedades anônimas, do mercado de capitais, de seguros, de capitalização, de previdência complementar
aberta e de previdência complementar fechada e nos
regulamentos específicos emitidos pelo Banco Central
do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários, pela
Superintendência de Seguros Privados e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
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I – O Banco Central do Brasil apurará, mediante
processo administrativo, atos ilegais e práticas
não eqüitativas de administradores, membros
do conselho fiscal e acionistas de instituições
financeiras, dos intermediários e dos demais
participantes do mercado financeiro e aplicará
aos autores das infrações as penalidades previstas nesta Lei sem prejuízo da responsabilidade
civil ou penal.
II – A Superintendência de Seguros Privados
apurará, mediante processo administrativo, atos
ilegais e práticas não eqüitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas
de instituições autorizadas a operar no mercado
de seguros e previdência privada, dos intermediários e dos demais participantes do mercado
de seguros e previdência privada e aplicará aos
autores das infrações as penalidades previstas
nesta Lei sem prejuízo da responsabilidade civil
ou penal.
III – A Comissão de Valores Mobiliários poderá
impor as penalidades previstas na Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, com as alterações
provenientes da legislação posterior, aos infratores das normas constantes em seus capítulos,
na lei de sociedades por ações, em suas resoluções, bem como em outras normas legais cujo
cumprimento lhe incumba fiscalizar, sem prejuízo
da responsabilidade civil ou penal.
IV – A Superintendência Nacional de Previdência Complementar observará o disposto na Lei
nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, com as
alterações provenientes da legislação posterior,
na legislação que rege o mercado de previdência
fechada e em suas resoluções podendo impor
aos infratores dessas normas as penalidades
constantes em seus capítulos, bem como em
outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
§ 1° Os controladores, conselheiros, diretores,
gerentes e demais dirigentes das instituições que operam no sistema financeiro respondem solidariamente
pelas obrigações assumidas pelas instituições durante
sua gestão, até que elas se cumpram.
§ 2° No caso do parágrafo anterior, havendo prejuízos, a responsabilidade solidária se circunscreverá
ao respectivo montante.
§ 3° As penalidades aplicadas às instituições financeiras e seus diretores poderão ser estendidas às
empresas de auditoria e seus diretores que tenham
atuado na auditoria à época dos fatos que geraram
a punição.
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Art. 191. O responsável pela instituição que autorizar a concessão de empréstimo ou adiantamento
vedado nesta lei, se o fato não constituir crime, ficará sujeito, sem prejuízo das sanções administrativas
ou civis cabíveis, à multa igual ao dobro do valor do
empréstimo ou adiantamento concedido, cujo processamento obedecerá, no que couber, ao disposto nos
artigos desta lei.
Art. 193. As instituições financeiras governamentais não federais e as privadas estão sujeitas, nos termos da legislação vigente, à intervenção efetuada pela
respectiva Instituição Reguladora e Supervisora ou à
liquidação extrajudicial.
CAPÍTULO VII
Das Penalidades
SEÇÃO II
Das Infrações Contra
o Sistema Financeiro Nacional
Art. 193. Constituem infrações contra as normas
do sistema financeiro nacional:
I – a não observância das obrigações estabelecidas nos artigos desta Lei;
II – a não observância das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
assim como as práticas consideradas lesivas ou
abusivas contra o usuário do sistema financeiro,
não incluídas de forma específica e a contento
no Código de Defesa do Consumidor;
III – a não observância das obrigações previstas na legislação sobre o mercado financeiro,
o mercado de câmbio, o mercado de capitais,
o mercado de seguros e resseguros, o mercado de capitalização, o mercado de previdência
complementar aberta e de previdência complementar fechada;
IV – a não observância dos regulamentos emitidos pelo Banco Central do Brasil, Comissão de
Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de
Previdência Complementar.
Art. 194. É vedado às instituições financeiras conceder empréstimos ou adiantamentos a:
I – diretores e membros de seus conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes
ou de qualquer empresa pertencente ao seu
grupo econômico;
II – cônjuges e parentes até o 2º grau das pessoas a que se refere o inciso anterior;
III – pessoas físicas ou jurídicas que participem
de seu capital, com mais de 5% (cinco por cento);
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IV – pessoas jurídicas de cujo capital participem,
com mais de 10% (dez por cento);
V – pessoas jurídicas de cujo capital participem
com mais de 5% (cinco por cento), quaisquer
dos diretores ou administradores da própria instituição financeira, bem como seus cônjuges e
respectivos parentes, até o 2º grau.
Parágrafo único. O disposto no inciso IV deste
artigo não se aplica às instituições financeiras governamentais.
Art. 195. As infrações aos dispositivos desta lei
sujeitam as instituições financeiras, seus diretores,
membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, gerentes e demais pessoas e entidades
regulamentadas ou que dependam de autorização expedida pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de
Valores Mobiliários, pela Superintendência de Seguros
Privados ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar às seguintes penalidades, sem
prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I – advertência;
II – multa pecuniária variável;
III – suspensão do exercício de cargos;
IV – proibição do exercício de cargos de direção,
na administração ou gerência em instituições
financeiras;
V – cassação da autorização de funcionamento
das instituições financeiras públicas, exceto as
federais, ou privadas;
VI – proibição temporária, até o máximo de dez
anos, de praticar determinadas atividades ou
operações do sistema financeiro;
VII – proibição temporária, até o máximo de dez
anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma
ou mais modalidades de operação no mercado
financeiro;
VIII – Detenção, nos termos do art. 203 desta lei.
IX – Reclusão, nos termos do art. 204 desta lei.
Art. 196. A pena de advertência será aplicada pela
inobservância das disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas,
sendo cabível também nos casos de fornecimento de
informações inexatas, de escrituração mantida em
atraso ou processada em desacordo com as normas
gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras.
Art. 197. As multas serão aplicadas em valores
mínimos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e máximos
de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) de acordo com a gravidade da falta e com o porte do infrator,
sempre que as instituições, por negligência ou dolo:
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I – advertidas por irregularidades que tenham
sido praticadas, deixarem de saná-las no prazo
que lhes for assinalado pela respectiva instituição Reguladora e Supervisora;
II – infringirem as disposições desta lei, das demais leis que regem o sistema financeiro e regulamentação emitida pela respectiva instituição
Reguladora e Supervisora;
III – dificultarem ou opuserem embaraço à fiscalização das instituições reguladoras e supervisoras.
§ 1º As multas serão pagas mediante recolhimento ao Banco Central do Brasil, a crédito da respectiva
instituição reguladora e supervisora dentro do prazo de
quinze (15) dias, contados do recebimento da respectiva notificação, e serão cobradas judicialmente, com o
acréscimo da mora legal, contada da data da aplicação
da multa, quando não forem liquidadas naquele prazo;
§ 2º É vedada qualquer participação em multas,
as quais serão recolhidas integralmente ao Banco
Central do Brasil a crédito da respectiva instituição
Reguladora e Supervisora.
§ 3º No exercício da fiscalização prevista nesta
lei, as instituições reguladoras e supervisoras poderão
exigir, dentro de suas respectivas competências, das
instituições financeiras e das pessoas físicas e jurídicas, a exibição a servidores seus, expressamente
credenciados, de informações, documentos, papéis e
livros de escrituração, considerando-se a negativa de
atendimento nos prazos previsto como embaraço á
fiscalização sujeito á pena de multa, sem prejuízo de
outras medidas e sanções cabíveis.
Art. 198. As penas de suspensão e de proibição
para o exercício de cargos de direção na administração
ou gerência em instituições financeiras serão aplicadas
quando forem verificadas infrações graves na condução dos interesses da instituição financeira ou quando
de reincidência específica, devidamente caracterizada
em transgressões anteriormente punidas com multa.
Art. 199. As penas de multa pecuniária variável,
suspensão do exercício de cargos e proibição para o
exercício de cargos de direção na administração ou
gerência em instituições financeiras serão aplicadas pelas unidades responsáveis pela análise dos processos
de autuação, de acordo com o disposto no Regimento
da respectiva instituição Reguladora e Supervisora,
admitido recurso ao Comitê de Recursos do Sistema
Financeiro mediante depósito de 50% (cinqüenta por
cento) do valor da multa.
Art. 200. A pena de cassação da autorização de
funcionamento das instituições financeiras será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações
anteriormente punidas com as penas de suspensão
do exercício de cargos, inabilitação temporária ou
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permanente para o exercício de cargos de direção na
administração ou gerência em instituições financeiras
ou, diretamente, nas transgressões cuja gravidade
seja considerada suficiente para a cassação pela diretoria Colegiada da respectiva instituição Reguladora
e Supervisora.
Art. 201. Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas
que atuem no sistema financeiro ou como instituição
financeira sem estar devidamente autorizadas pela
respectiva instituição Reguladora e Supervisora ficam
sujeitas à multa e detenção de dois (2) a cinco (5) anos,
ficando a esta sujeitos, quando pessoa jurídica, seus
diretores e administradores.
Art. 203. A concessão, por instituições que operam no sistema financeiro, de empréstimos ou adiantamentos a seus diretores e membros dos conselhos
consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes,
bem como aos respectivos cônjuges constitui crime e
sujeitará os responsáveis pela transgressão à pena de
reclusão de dois (2) a oito (8) anos, aplicando-se, no que
couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal.
Art. 204. As penas de detenção e reclusão serão aplicadas na forma do Código Penal e Código de
Processo Penal.
CAPÍTULO VII
Das Penalidades
SEÇÃO III
Das Infrações Contra as Normas que regem o
Mercado de Seguros, Resseguros, Capitalização,
Previdência Complementar Aberta,
Corretagem de Seguros, Corretagem de
Resseguros e Previdência Complementar Fechada
Art. 205. A infração às normas referentes às atividades de seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta, corretoras de seguros,
corretoras de resseguros e previdência complementar
fechada sujeita a pessoa natural ou jurídica responsável às seguintes penalidades administrativas, aplicadas
pela Superintendência de Seguros Privados e pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar, no âmbito de suas respectivas competências:
I – advertência;
II – suspensão do exercício das atividades relacionadas aos mercados de seguros, resseguros,
capitalização, previdência complementar aberta,
corretagem de seguros, corretagens de resseguros e previdência complementar fechada pelo
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
III – inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos a
10 (dez) anos, para o exercício de cargo ou função no serviço público e em empresas públicas,
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sociedades de economia mista e respectivas
subsidiárias, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, instituições
financeiras, sociedades seguradoras e resseguradores, assim como em corretoras de seguros
e corretoras de resseguros;
IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais); e
V – suspensão para atuação em um (1) ou mais
ramos de seguro ou resseguro.
§ 1º A multa prevista neste artigo será imputada
ao agente responsável, respondendo solidariamente
as entidades de seguros, resseguros, capitalização,
previdência complementar aberta, corretagem de seguros, corretagem de resseguros e previdência complementar fechada, assegurado o direito de regresso, e
podendo ser aplicada cumulativamente com as demais
penalidades constantes neste artigo.
§ 2º Das decisões da Superintendência de Seguros Privados caberão recursos, no prazo de trinta (30)
dias, com efeito suspensivo, ao Comitê de Recursos
do Sistema Financeiro.
§ 3º Em caso de reincidência, a multa será agravada até o dobro em relação à multa anterior, conforme critérios estipulados pela Superintendência de
Seguros Privados.
§ 4º As sanções previstas neste artigo poderão,
a critério da Superintendência de Seguros Privados,
serem aplicadas contra as entidades autorreguladoras
do mercado de corretagem.
Art. 206. Os Diretores, administradores e gerentes, assim como os conselheiros de administração, de
auditoria e fiscais, das entidades de seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta, corretoras de seguros, corretoras de resseguros e
previdência complementar fechada responderão solidàriamente com a mesma pelos prejuízos causados
a terceiros, inclusive aos seus acionistas, em consequência do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações de seguro, cosseguro,
resseguro ou retrosseção, e em especial, pela falta de
constituição das reservas obrigatórias.
Art. 207. O corretor de seguros estará sujeito às
penalidades seguintes:
I – multa, segundo valores fixados pela Superintendência de Seguros Privados;
II – suspensão temporária do exercício da profissão pelo prazo de trinta dias até cento e oitenta dias;
III – cancelamento do registro.
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Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas
pela Superintendência de Seguros Privados, em processo regular, na forma prevista nesta Lei.
Art. 208. Constitui crime contra a economia popular, punível de acordo com a legislação respectiva, a
ação ou omissão, pessoal ou coletiva, de que decorra
a insuficiência na constituição das reservas e de sua
cobertura, vinculadas à garantia das obrigações das
entidades de seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta, corretoras de seguros,
corretoras de resseguros e previdência complementar
fechada.
Art. 209. Compete ao órgão fiscalizador de seguros expedir normas sobre relatórios e pareceres de
prestadores de serviços de auditoria independente
aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às
sociedades de capitalização e às entidades abertas
de previdência complementar.
§ 1º Os prestadores de serviços de auditoria independente aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização e às entidades
abertas de previdência complementar responderão,
civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros
em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções
previstas neste artigo.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, os prestadores de serviços de auditoria independente responderão administrativamente perante
o órgão fiscalizador de seguros pelos atos praticados
ou omissões em que houverem incorrido no desempenho das atividades de auditoria independente aos
resseguradores, às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização e às entidades abertas de
previdência complementar.
§ 3º Instaurado processo administrativo contra
resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades
de capitalização e entidades abertas de previdência
complementar, o órgão fiscalizador poderá, considerada a gravidade da infração, cautelarmente, determinar a essas empresas a substituição do prestador de
serviços de auditoria independente.
§ 4º Apurada a existência de irregularidade cometida pelo prestador de serviços de auditoria independente mencionado no caput deste artigo, serão
a ele aplicadas as penalidades previstas no art. 108
deste Decreto-Lei.
§ 5º Quando as entidades auditadas relacionadas
no caput deste artigo forem reguladas ou fiscalizadas
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelos demais
órgãos reguladores e fiscalizadores, o disposto neste
artigo não afastará a competência desses órgãos para
disciplinar e fiscalizar a atuação dos respectivos prestadores de serviço de auditoria independente e para
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aplicar, inclusive a esses auditores, as penalidades
previstas na legislação própria.
Art. 210. Às pessoas que deixarem de contratar
os seguros legalmente obrigatórios, sem prejuízo de
outras sanções legais, será aplicada multa de:
I – o dobro do valor do prêmio, quando este for
definido na legislação aplicável; e
II – nos demais casos, o que for maior entre 10%
(dez por cento) da importância segurável ou R$
1.000,00 (mil reais).
Art. 211. As pessoas físicas ou jurídicas que realizarem operações de seguro, cosseguro ou resseguro
sem a devida autorização, no País ou no exterior, ficam
sujeitas à pena de multa igual ao valor da importância
segurada ou ressegurada.
Parágrafo único. Em caso de oposição às ações
de fiscalização que a impeça de determinar a importância segurada ou ressegurada, será aplicada multa
mínima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a
critério da Superintendência de Seguros Privados.
Art. 212. A suspensão de autorização para operar
em determinado ramo de seguro será aplicada quando verificada má condução técnica ou financeira dos
respectivos negócios.
Art. 213. As infrações serão apuradas mediante
processo administrativo que tenha por base o auto, a
representação ou a denúncia positivando fatos irregulares, e a Superintendência de Seguros Privados
disporá sobre as respectivas instaurações, recursos e
seus efeitos, instâncias, prazos, perempção e outros
atos processualísticos.
Art. 214. As multas aplicadas pela Superintendência de Seguros Privados em conformidade com o
disposto nesta Lei serão recolhidas aos seus cofres.
Art. 215. Havendo evidência de infração penal a
Superintendência de Seguros Privados remeterá cópia
do processo ao Ministério Público para fins de direito.
Art. 216. Em caso de insuficiência de cobertura
das reservas técnicas ou de má situação econômico-financeira das entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
quanto às suas respectivas competências, deverão
estas, além de outras providências cabíveis, inclusive
fiscalização especial, nomear, por tempo indeterminado, a expensas das entidades, um diretor-fiscal com as
atribuições e vantagens que lhe forem indicadas pelos
órgãos supervisores.
Art. 217. Sempre que julgar necessário ou conveniente à defesa dos interesses dos segurados e dos
participantes, a Superintendência de Seguros Privados
e a Superintendência Nacional de Previdência Com-
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plementar, dentro de suas competências, verificarão,
nas indenizações, o fiel cumprimento dos contratos,
inclusive a exatidão do cálculo da reserva técnica,
fundos ou provisões e se as causas protelatórias do
pagamento, porventura existentes, decorrem de dificuldade econômico-financeira da entidade.
Art. 218. Não surtindo efeito as medidas especiais
ou a intervenção, a Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar, dentro de suas competências poderão
cassar a autorização para funcionamento das entidades supervisionadas.
Art. 219. O descumprimento de qualquer determinação do Diretor-Fiscal por Diretores, administradores,
gerentes, funcionários ou conselheiros de administração, de auditoria e fiscais da entidade supervisionada
em regime especial de fiscalização acarretará o afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
Art. 220. Os administradores das entidades supervisionadas ficarão suspensos do exercício de suas
funções desde que instaurado processo-crime por atos
ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente seu mandato na hipótese de condenação.
Art. 221. Cassada a autorização de uma entidade supervisionada para funcionar, a alienação ou
gravame de qualquer de seus bens dependerá de autorização do órgão regulador, que, para salvaguarda
dessa inalienabilidade, terá poderes para controlar o
movimento de contas bancárias e promover o levantamento do respectivo ônus junto às Autoridades ou
Registros Públicos.
Art. 222. A Superintendência de Seguros Privados
poderá decretar a fiscalização especial da entidade
supervisionada nas hipóteses em que for verificada,
isolada ou cumulativamente:
I – prática de atos nocivos aos mercados supervisionados pela Superintendência de Seguros
Privados ou contra segurados, beneficiários ou
participantes;
II – irregularidade ou insuficiência na constituição
das reservas técnicas, provisões técnicas ou fundos;
III – insuficiência de ativos garantidores para
cobertura das reservas técnicas, provisões técnicas ou fundos;
IV – descumprimento de disposições estatutárias
ou de obrigações previstas nos regulamentos
dos planos de benefícios, convênios de adesão
ou contratos dos planos coletivos de que trata o
inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 109,
de 29 de maio de 2001;
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V – situação econômico-financeira insuficiente à
preservação da liquidez ou solvência das obrigações individuais ou cumulativas da entidade;
VI – situação atuarial desequilibrada;
VII – embaraço à fiscalização ou ao monitoramento;
VI – outras irregularidades a serem regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados.
Parágrafo único. A Superintendência de Seguros
Privados decretará a fiscalização especial do ente supervisionado quando verificada uma insuficiência de
patrimônio líquido ajustado até o limite de 50% (cinquenta por cento) do capital mínimo requerido.
Art. 223. A fiscalização especial será decretada
de ofício pela Superintendência de Seguros Privados,
sendo dado prazo máximo de 6 (seis) meses para que
os dirigentes da entidade supervisionada apresentem
plano de recuperação, a ser aprovado e monitorado
pela SUSEP.
§ 1º A duração do plano de recuperação será
de 6 (seis) meses, podendo ser renovado, a critério
da Superintendência de Seguros Privados, uma única
vez por igual período de tempo.
§ 2º Encerrado o prazo estipulado no caput, se
não for apresentado pelos dirigentes da entidade supervisionada plano de recuperação que satisfaçam as
exigências e critérios fixados pela Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), de forma motivada, será
instaurado pela SUSEP regime de administração especial temporária (RAET) ou decretada a liquidação
extrajudicial da entidade supervisionada.
§ 3º Encerrado o período de aplicação do plano
de recuperação, para a mesma entidade supervisionada e referente à mesma irregularidade, não será
permitida a renovação ou criação de novos planos de
recuperação pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, e a
Superintendência de Seguros Privados decidirá, de
forma motivada, pela:
I – cessação da fiscalização especial quando
corrigida a irregularidade apontada;
II – instauração de um RAET quando mantida a
mesma irregularidade;
III – liquidação extrajudicial a critério da SUSEP.
§ 4º Durante o prazo de 2 (dois) anos, definido no
parágrafo anterior, se houver reincidência da entidade
supervisionada na mesma irregularidade, será decretada pela SUSEP a instauração de RAET.
§ 5º Se durante o monitoramento do plano de recuperação for detectada insuficiência de patrimônio líquido ajustado maior do que 50% (cinquenta por cento)
e menor do que 70% (setenta por cento) do capital mínimo requerido, cessará o plano de recuperação vigente
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e será instaurado pela Superintendência de Seguros
Privados regime de administração especial temporária.
§ 6º Se durante o monitoramento do plano de
recuperação for detectada insuficiência de patrimônio
líquido ajustado igual ou superior a 70% (setenta por
cento) do capital mínimo requerido, cessará o plano
de recuperação vigente e será decretada pela Superintendência de Seguros Privados a liquidação extrajudicial da entidade supervisionada.
Art. 224. A fiscalização especial será executada
com plenos poderes.
Art. 225. A Superintendência de Seguros Privados fixará critérios e condições para a instauração de
regime de administração especial temporária (RAET)
nas hipóteses em que for possível a recuperação econômico-financeira da entidade supervisionada, assim
como instaurará o RAET quando for detectada insuficiência de patrimônio líquido ajustado maior do que 50%
(cinquenta por cento) e menor do que 70% (setenta
por cento) do capital mínimo requerido, e nas demais
previsões desta Lei.
§ 1º Na instauração do RAET, os dirigentes e
todos os conselheiros, quando houver, da entidade
supervisionada serão destituídos de suas funções e
serão substituídos, se necessário, por representantes
nomeados pela Superintendência de Seguros Privados
subsistindo, quanto àqueles, todas as responsabilidades civis e penais que venham a ser apuradas.
§ 2º A duração do RAET será de 1 (um) ano, podendo ser renovado, a critério da Superintendência de
Seguros Privados, uma única vez por igual período de
tempo, quando após este, só poderá ser instaurado,
para uma mesma entidade supervisionada, novo regime se decorrido o mínimo de 5 (cinco) anos do fim
do RAET anterior.
§ 3º Encerrado o período de aplicação do RAET,
a Superintendência de Seguros Privados decretará:
I – cessação do RAET quando corrigida a irregularidade apontada;
II – liquidação extrajudicial.
§ 4º Se durante o monitoramento do RAET for
detectada insuficiência de patrimônio líquido ajustado
igual ou superior a 70% (setenta por cento) do capital
mínimo requerido, cessará o RAET e será decretada
pela Superintendência de Seguros Privados a liquidação extrajudicial da entidade supervisionada.
Art. 226. A vigência do plano de recuperação ou
do RAET cessará:
a) quando, a critério da Superintendência de
Seguros Privados, a situação da entidade houver se normalizado;
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b) se decretada a liquidação extrajudicial da
entidade; e
c) ao fim dos prazos estabelecidos nesta Lei.
Art. 227. A cessação das operações das entidades de seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta, corretoras de seguros,
corretoras de resseguros e previdência complementar
fechada poderá ser:
I – voluntária, por deliberação dos sócios em
Assembleia Geral;
II – compulsória, por ato da Superintendência de
Seguros Privados.
Art. 227. Nos casos de cessação voluntária das
operações, os diretores requererão à Superintendência
de Seguros Privados o cancelamento da autorização
para funcionamento das entidades de seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta, corretoras de seguros, corretoras de resseguros e
previdência complementar fechada, no prazo de cinco
dias da respectiva assembleia geral.
Art. 228. Além dos casos previstos nesta Lei ou
em outras leis sobre o mercado de seguros, ocorrerá a
cessação compulsória das operações das entidades de
seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta, corretoras de seguros, corretoras de
resseguros e previdência complementar fechada que:
I – praticar atos nocivos aos mercados supervisionados;
II – apresentar irregularidade ou insuficiência na
constituição das reservas técnicas, provisões
técnicas ou fundos;
III – apresentar insuficiência de ativos garantidores para cobertura das reservas técnicas, provisões técnicas ou fundos;
IV – descumprir disposições estatutárias ou de
obrigações previstas nos regulamentos dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos coletivos de que trata o inciso
II do art. 26 desta Lei Complementar Nº 109 de
29 de maio de 2001;
V – encontrar-se em situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e
solvência das obrigações individuais ou cumulativas da entidade;
VI – demonstrar situação atuarial desequilibrada;
VII – provocar embaraço à fiscalização ou ao
monitoramento;
VI – realizar outras irregularidades a serem regulamentadas pelos órgãos reguladores.
Parágrafo único. Se for detectada insuficiência
de patrimônio líquido ajustado igual ou superior a
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70% (setenta por cento) do capital mínimo requerido,
a Superintendência de Seguros Privados decretará a
liquidação extrajudicial da entidade supervisionada.
Art. 230. Em casos excepcionais que impactem
como um todo as condições dos mercados supervisionados pela SUSEP, esta poderá estender o prazo dos
planos de recuperação e dos regimes de administração
especial temporária para 2 anos.
Art. 231. A liquidação voluntária ou compulsória
das entidades de seguros, resseguros, capitalização,
previdência complementar aberta, corretoras de seguros, corretoras de resseguros e previdência complementar fechada será processada pela Superintendência de Seguros Privados e pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, conforme
suas competências.
Art. 232. O ato da cassação será publicado no
Diário Oficial da União, produzindo imediatamente os
seguintes efeitos quanto às entidades supervisionadas
pela Superintendência de Seguros Privados e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar:
I – suspensão das ações e execuções judiciais,
excetuadas as que tiveram início anteriormente,
quando intentadas por credores com privilégio
sobre determinados bens da entidade;
II – vencimento de todas as obrigações civis ou
comerciais das entidades, incluídas as cláusulas
penais dos contratos;
III – suspensão da incidência de juros, ainda que
estipulados, se a massa liquidanda não bastar
para o pagamento do principal;
IV – cancelamento dos poderes de todos os órgãos de administração da entidade liquidanda.
§ 1º Durante a liquidação, fica interrompida a prescrição extintiva contra ou a favor da massa liquidanda.
§ 2º Poderá ser arguida em qualquer fase processual, inclusive quanto às questões trabalhistas, a
nulidade dos despachos ou decisões que contravenham
o disposto neste artigo.
§ 3º Nos processos sujeitos à suspensão, caberá
à entidade liquidanda, para realização do ativo, requerer o levantamento de penhoras, arrestos e quaisquer
outras medidas de apreensão ou reserva de bens, caso
em que, até que sejam julgadas as ações, a Superintendência de Seguros Privados reservará cota proporcional do ativo para garantia dos credores.
Art. 233. Além dos poderes gerais de administração, a Superintendência de Seguros Privados e a
Superintendência Nacional de Previdência Complementar, dentro de suas competências, ficarão investidas de poderes especiais para representarem as
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entidades liquidandas ativa e passivamente, em juízo
ou fora dele, podendo:
I – propor e contestar ações, inclusive para integralização de capital pelos acionistas;
II – nomear e demitir funcionários;
III – fixar os vencimentos de funcionários;
IV – outorgar ou revogar mandatos;
V – transigir;
VI – vender valores móveis e bens imóveis.
Art. 234. No prazo de noventa (90) dias da cassação para funcionamento, a Superintendência de
Seguros Privados e a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, dentro de suas competências, levantarão o balanço do ativo e do passivo da
entidade liquidanda e organizará:
I – o arrolamento pormenorizado dos bens do
ativo, com as respectivas avaliações, especificando os garantidores das reservas técnicas
ou do capital;
II – a lista dos credores por dívida de indenização
de sinistro, capital garantidor de reservas técnicas ou restituição de prêmios, com a indicação
das respectivas importâncias;
III – a relação dos créditos da Fazenda Pública
e da Previdência Social;
IV – a relação dos demais credores, com indicação das importâncias e procedência dos créditos,
bem como sua classificação, de acordo com a
legislação de falências.
Art. 235. Os interessados poderão impugnar o
quadro geral de credores, mas decairão desse direito
se não o exercerem no prazo de quinze dias.
Art. 236. A Superintendência de Seguros Privados
e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, dentro de suas competências, examinarão
as impugnações e farão publicar no Diário Oficial da
União, suas decisões, dela notificando os recorrentes
por via postal, sob AR.
Parágrafo único. Da decisão da Superintendência
de Seguros Privados e da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar, dentro de suas competências, caberá recurso ao Comitê de Recursos do
Sistema Financeiro no prazo de quinze dias.
Art. 237. Depois da decisão relativa a seus créditos ou aos créditos contra os quais tenham reclamado,
os credores não incluídos nas relações de credores,
os delas excluídos, os incluídos sem os privilégios a
que se julguem com direito, inclusive por atribuição de
importância inferior à reclamada, poderão prosseguir
na ação já iniciada ou propor a que lhes competir.
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Parágrafo único. Até que sejam julgadas as ações,
a Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
dentro de suas competências, reservarão cota proporcional do ativo para garantia dos credores de que
trata este artigo.
Art. 238. A Superintendência de Seguros Privados
e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, dentro de suas competências, promoverão a
realização do ativo e efetuarão o pagamento dos credores pelo crédito apurado e aprovado, no prazo de
seis meses, observados os respectivos privilégios e
classificação, de acordo com a cota apurada em rateio.
Art. 239. Ultimada a liquidação e levantado o
balanço final, será o mesmo submetido à aprovação
da Superintendência de Seguros Privados e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
dentro de suas competências.
Art. 240. A Superintendência de Seguros Privados
e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, dentro de suas competências, terão direito
à comissão de cinco por cento sobre o ativo apurado
nos trabalhos de liquidação.
Art. 241. Nos casos omissos, são aplicáveis as
disposições da legislação de falências, desde que não
contrariem as disposições da presente Lei.
Parágrafo único. Nos casos de cessação parcial,
restrita às operações de um ramo, serão observadas
as disposições deste capítulo, na parte aplicável.
Art. 242. Os planos corretivos e de recuperação
de solvência das entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados, que estiverem
em vigor na data da publicação, terão duração máxima de 1 (um) ano.
Art. 243. A Superintendência de Seguros Privados
poderá firmar termo de compromisso de ajustamento
de conduta com entidades supervisionadas, que verse sobre temas acessórios e operacionais, quando:
I – a conduta da entidade supervisionada for
contrária ou omissa às normas e exigências regulatórias;
II – a entidade supervisionada não zelar pelas
boas práticas do mercado;
III – a entidade não apresentar controles internos
ou sistemas de gestão de risco satisfatórios aos
critérios da SUSEP.
§ 1º O termo de compromisso de ajustamento
de conduta estabelecerá prazo razoável, não superior
a 1 (um) ano, para sua execução e não poderá tratar
de aspectos de solvência ou suficiência do ativo garantidor, da provisão técnica ou do patrimônio líquido
ajustado da entidade supervisionada.
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§ 2º O termo de compromisso de ajustamento
de conduta também não poderá ser utilizado como
óbice à supervisão e à fiscalização dos órgãos competentes da Superintendência de Seguros Privados,
estando a entidade supervisionada sujeita às sanções
previstas nesta Lei.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 244. A composição inicial do Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira será de doze
(12) membros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal, na forma dos
arts. 52 e 84 da Constituição Federal, escolhidos entre
brasileiros de ilibada reputação e comprovada experiência em atividades profissionais em suas áreas de
origem sendo oito (8) membros com mandatos até o
dia 31 de janeiro de 2016 e oito (8) membros com mandato até 31 de janeiro de 2020 de forma a viabilizar a
renovação da metade do Conselho a cada quatro (4)
anos conforme previsto no art. 5º desta Lei.
Parágrafo único. Para primeira nomeação, após
a entrada em vigor desta Lei Complementa, o Presidente da República escolherá e indicará ao Senado
Federal, o Presidente do Banco Central do Brasil, o
Presidente da Superintendência de Seguros Privados,
o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários e o
Superintendente da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar com mandato até o término do seu governo, podendo ser reconduzidos aos
respectivos cargos.
Art. 245. As instituições Reguladoras e Supervisoras apresentarão às comissões próprias do Senado
e da Câmara Federal, no prazo de dezoito (18) meses,
propostas de Projetos de Lei Ordinárias específicas
para adaptação do arcabouço regulatório do Sistema
Financeiro às diretrizes e condições previstas nesta Lei.
Art. 246. As instituições reguladoras e supervisoras do sistema financeiro apresentarão ao Conselho
Nacional de Política Econômica e Financeira, no prazo
de seis (6) meses, projetos para a regulamentação de
suas atividades próprias e respectivas áreas de atuação ao que prescreve esta Lei para execução no prazo
máximo de cinco (5) anos.
Art. 247. Fica mantido o Fundo Garantidor de
Créditos (FGC), aprovado pela Resolução n° 2.211, de
16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, até a efetiva criação do FGD, devendo qualquer
alteração no seu estatuto, inclusive sua transformação
em Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Econômica
e Financeira.
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Parágrafo único. O FGD sucederá o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) em todos os seus direitos
e obrigações, sendo isento de imposto de renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à
retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação
financeira de renda fixa e de renda variável, bem como
da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 248. Os arts. 5º, 9º, 10, 12, 14, 16 e 17 da Lei
nº 5.143, de 20 de outubro de 1966 passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 5º São responsáveis pela cobrança do
imposto e pelo seu recolhimento ao Banco
Central do Brasil, ou a quem este determinar,
nos prazos fixados pelo Ministério da Fazenda.”
“Art. 9º O Ministério da Fazenda baixará normas para execução da presente Lei, estabelecendo inclusive o processo fiscal aplicável às
controvérsias a respeito do imposto.
........................................................................
I – em primeira instância, ao órgão ou autoridade que o Ministério da Fazenda designar;
II – em segunda instância, ao Terceiro Conselho de Contribuintes.”
“Art. 10. O Ministério da Fazenda poderá desdobrar as hipóteses de incidência modificar
ou eliminar as alíquotas e alterar as bases de
cálculo do imposto, observado no caso de aumento, o limite máximo do dobro daquela que
resultar das normas desta lei.”
“Art. 12. A receita líquida do imposto se destinará à formação de reservas monetárias, as
quais serão aplicadas pelo Banco Central do
Brasil na intervenção nos mercados de câmbio e de títulos, na assistência a instituições
financeiras, e em outros fins, conforme diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Política Econômica e Financeira.
§ 1º Em casos excepcionais, visando a assegurar a normalidade do mercado financeiro ou a
resguardar os legítimos interesses de depositantes, investidores e demais credores, poderá
o Banco Central do Brasil aplicar recursos das
reservas monetárias:
....................................................................... ”
“Art 14. Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira.”
“Art 17. O Banco Central do Brasil poderá
permitir que a assinatura no cheque seja impressa, por processo mecânico, atendidas as
cautelas que estabelecer”.
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Art. 249. Os arts. 15 e 36 da Lei nº 6.024, de
13/03/1974 passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 15. ..........................................................
I – ...................................................................
........................................................................
“b) quando a administração violar gravemente
as normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instituição bem como as
determinações do Banco Central do Brasil, no
uso de suas atribuições legais;”
“Art . 36. .........................................................
........................................................................
§ 2º A indisponibilidade prevista neste artigo
poderá ser estendida pelo Banco Central do
Brasil:”
Art. 250. Os arts. 4°, 7º, 8º, 11, 15 e 18 da Lei nº
6.385, de 07 de dezembro de 1976 passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 4º A Comissão de Valores Mobiliários
exercerá as atribuições previstas na lei para
o fim de:
........................................................................
VIII – assegurar a observância no mercado,
das condições de utilização de crédito fixadas
na regulamentação em vigor.
“Art. 7º ............................................................
I – dotações das reservas monetárias a que
se refere o Art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de
outubro de 1966, alterado pelo Decreto-lei nº
1.342, de 28 de agosto de 1974 que lhe forem
atribuídas pelo Conselho Nacional de Política
Econômica e Financeira;
........................................................................
III – receitas provenientes da prestação de
serviços pela Comissão;”
“Art. 8º ............................................................
I – regulamentar as matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades
por ações;
........................................................................
IV – fixar os limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras
vantagens cobradas pelos intermediários do
mercado;”
“Art. 11. ..........................................................
§ 4º As penalidades só serão impostas com observância do procedimento previsto no § 2º do
Art. 9º, cabendo recurso à instância superior. “
“Art. 15. ..........................................................
........................................................................
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§ 3º – Compete ao Comitê de Normas do Sistema Financeiro regulamentar o disposto no
parágrafo anterior, assegurando a coordenação
das atividades exercidas pelas instituições reguladoras e supervisoras, nos termos desta lei.”
Art. 251. O art. 69 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 69 Fica ressalvada a competência do
Banco Central do Brasil, nos termos e nos
limites da legislação especifica, para expedir
normas relativas à matéria bancária relacionada com o cheque.
Parágrafo único. É da competência do Banco
Central do Brasil:
........................................................................
Art. 252. O parágrafo único do art. 26 da Lei nº
7.492, de 16 de junho de 1986 passa a vigorar com a
seguinte redação:
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será
admitida a assistência das respectivas Instituições
Reguladoras e Supervisoras do Sistema Financeiro
Nacional, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização
Art. 253. Os arts. 3º, 4º, 16, 65, 67 e 69 da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995 passam a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 3º ............................................................
§ 1º As reservas internacionais passíveis de
utilização para composição do lastro para emissão do REAL são os ativos de liquidez internacional.
........................................................................
§ 4º O Banco Central do Brasil:
........................................................................
II – definirá a forma como administrará as reservas internacionais;”
§ 5º Revogado.
“Art. 4º ............................................................
........................................................................
§ 1º Para os propósitos do contido no caput
deste artigo, o Banco Central do Brasil, tendo
presente o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, definirá os componentes do
conceito ampliado de emissão, nele incluídas
as emissões lastreadas de que trata o art. 3º
desta Lei.
§ 2º O Banco Central do Brasil, para atender
a situações extraordinárias,poderá exceder
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em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos no caput
deste artigo.
§ 3º Revogado.
§ 4º O Banco Central do Brasil regulamentará
o disposto neste artigo, inclusive no que diz
respeito à apuração dos valores das emissões
autorizadas e em circulação e à definição de
emissões no conceito ampliado.”
“Art. 16. ..........................................................
........................................................................
§ 4º Revogado.
“Art. 67. ..........................................................
........................................................................
§ 2º O Banco Central do Brasil regulamentará
a gradação das multas a que se refere o caput
deste artigo.”
“Art. 69. ..........................................................
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil regulamentará o disposto neste artigo.”
Art. 254. Os arts. 1º, 2º e 4º da Lei nº 9.710, de
19 de novembro de 1998 passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º O Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, instituído por esta Lei, com vistas
a assegurar liquidez e solvência ao referido
Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado
por meio de reorganizações administrativas,
operacionais e societárias, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
........................................................................
§ 2º O mecanismo de proteção a titulares de
créditos contra instituições financeiras, instituído pelo Banco Central do Brasil é parte
integrante do Programa de que trata o caput.”
“Art. 2º ............................................................
I – a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como perdas os valores dos créditos de
difícil recuperação, observadas, para esse fim,
normas fixadas pelo Banco Central do Brasil;”
“Art. 4º Os Fundos Garantidores de Crédito,
entidades privadas, sem fins lucrativos, destinadas a administrar mecanismos de proteção
a titulares de créditos contra instituições financeiras, são isentos do imposto de renda, inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e
à retenção na fonte sobre os rendimentos de
aplicação financeira de renda fixa e de renda
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variável, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido.”

desta Lei, com efeitos financeiros a partir das
datas nele especificadas.

Art. 255. O art. 10 da Lei nº 10.214, de 27 de março
de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 259. O art. 66 da Lei nº 11.890, de 24 de
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 10. O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, em suas respectivas esferas de competência, baixarão as
normas e instruções necessárias ao cumprimento desta Lei.”
Art. 256. O art. 10 da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 10. ..........................................................
§ 1º O Banco Central do Brasil regulamentará
o disposto nos arts. 7º e 8º desta Lei.”
Art. 257. O art. 34 da Lei nº 11.890, de 24 de
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 34 Fica estruturado o Plano de Carreiras
e Cargos da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, abrangendo os titulares
de cargos de provimento efetivo do Quadro
de Pessoal da SUSEP, composto pelas seguintes Carreiras:
I – de nível superior:
a) carreira de Auditor Federal da SUSEP; e
II – de nível intermediário:
b) carreira de Técnico Federal da SUSEP.
§ 1º Os cargos a que se referem os incisos I
e II do caput deste artigo são de provimento
efetivo e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
§ 2º Estende-se, no que couber, o disposto
nesta Lei aos proventos de aposentadoria e
às pensões.
Art. 258. O art. 46 da Lei nº 11.890, de 24 de
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art.46. Os titulares dos cargos integrantes da
Carreira a que se refere o inciso I e II do caput
do art. 34 desta Lei passam a ser remunerados
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste
artigo são os fixados no Anexo IX e Anexo V
Tabela II (unicamente para efeitos financeiros)

Art.66. Os integrantes da Carreira de Auditor
Federal da Susep somente poderão ser cedidos ou ter exercício fora do respectivo órgão
de lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza Especial ou cargos em comissão de nível
igual ou superior a DAS-4 do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, ou equivalentes,
em outros órgãos da União, em autarquias ou
em fundações públicas federais;
III – cessão para o exercício de cargos em
comissão nos seguintes órgãos do Ministério
da Fazenda:
a) Gabinete do Ministro de Estado;
b) Secretaria-Executiva;
c) Secretaria de Política Econômica;
d) Secretaria de Acompanhamento Econômico;
e) Secretaria de Assuntos Internacionais;
f) Secretaria do Tesouro Nacional;
g) Secretaria Extraordinária de Reformas Econômicas e Fiscais;
h) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e
i) Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
IV – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou sociedade de
economia mista federal; e
V – exercício dos cargos de Secretário de
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em
comissão de nível equivalente ou superior ao
de DAS-4 ou de dirigente máximo de entidade da administração pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de
capital ou de município com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes.
Art. 260. O art. 67 da Lei nº 11.890, de 24 de
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 67. Fica estruturado o Plano de Carreiras
e Cargos da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, abrangendo os titulares de cargos de
provimento efetivo do Quadro de Pessoal da
CVM, de que trata o art. 3º da Lei nº 6.385,
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de 7 de dezembro de 1976, e a Lei nº 9.015,
de 30 de março de 1995, composto pelas seguintes Carreiras:
I – de nível superior:
a) carreira de Auditor Federal da CVM; e
II – de nível intermediário:
b) carreira de Técnico Federal da CVM.
§ 1º Os cargos a que se referem os incisos I
e II do caput deste artigo são de provimento
efetivo e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
§ 2º Estende-se, no que couber, o disposto
nesta Lei aos proventos de aposentadoria e
às pensões.
Art. 261. O art. 81 da Lei nº 11.890, de 24 de
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art.81. Os titulares dos cargos integrantes da
Carreira a que se refere o inciso I e II do caput
do art. 67 desta Lei passam a ser remunerados
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos
titulares dos cargos a que se refere o caput
deste artigo são os fixados no Anexo XIV e
Anexo V Tabela II (unicamente para efeitos financeiros) desta Lei, com efeitos financeiros
a partir das datas nele especificadas.
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d) Secretaria de Acompanhamento Econômico;
e) Secretaria de Assuntos Internacionais;
f) Secretaria do Tesouro Nacional;
g) Secretaria Extraordinária de Reformas Econômicas e Fiscais;
h) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; e
i) Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
IV – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou sociedade de
economia mista federal; e
V – exercício dos cargos de Secretário de
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em
comissão de nível equivalente ou superior ao
de DAS-4 ou de dirigente máximo de entidade da administração pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de
capital ou de município com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes.
Art. 263. O art. 19 da Lei nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964 passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Art. 262. O art. 101 da Lei nº 11.890, de 24 de
dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes
alterações:

Art.19. Nos casos de aceitação de propostas
pela forma a que se refere a alínea “b” do artigo
anterior, a importância habitualmente cobrada
a título de comissão e calculada de acordo com
a tarifa respectiva será recolhida 10% (dez por
cento) à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e 90% (noventa por cento) ao
Fundo de Desenvolvimento Educacional do
Seguro, administrado pela Fundação Escola
Nacional de Seguros (FUNENSEG), que se
destinará à criação e manutenção de:

Art.101. Os integrantes da Carreira de Auditor
Federal da CVM somente poderão ser cedidos ou ter exercício fora do respectivo órgão
de lotação nas seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza Especial ou cargos em comissão de nível
igual ou superior a DAS-4 do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, ou equivalentes,
em outros órgãos da União, em autarquias ou
em fundações públicas federais;
III – cessão para o exercício de cargos em
comissão nos seguintes órgãos do Ministério
da Fazenda:
a) Gabinete do Ministro de Estado;
b) Secretaria-Executiva;
c) Secretaria de Política Econômica;

Art. 264. O parágrafo único do art. 78 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Parágrafo único. Do percentual de dez por cento
do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19
de dezembro de 1974, 90% (noventa por cento) serão
repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema
Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo e 10% (dez por cento)
à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Art. 265. Para a primeira Diretoria da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP, após a entrada em vigor
desta Lei Complementar, os mandatos serão definidos
da seguinte forma:
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a) 2 (dois) Diretores com mandato de 2 (dois)
anos;
b) 2 (dois) Diretores com mandato de 3 (três)
anos; e
c) 2 (dois) Diretores com mandato de 4 (quatro) anos.
Art. 266. Permanecem em vigor a Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, que criou a Comissão de
Valores Mobiliários e a Lei nº 12.154, de 23 de Dezembro de 2009, que criou a Superintendência Nacional
de Previdência Complementar – Previc, exceto os dispositivos revogados por esta Lei e demais disposições
que a contrariem.
Art. 267. Ficam revogadas as competências do
Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional
de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Previdência Complementar atribuídas pelas normas em
vigor nesta data e pelos institutos revogados por esta
Lei complementar, com relação ao mercado financeiro,
mercado de capitais, mercado de seguros, mercado
de capitalização, mercado de previdência complementar aberta e previdência complementar fechada,
transferindo-se suas competências e atribuições respectivamente ao Banco Central do Brasil, Comissão
de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros
Privados e Superintendência Nacional de Previdência
Complementar.
Art. 266. Ficam revogadas a Lei Complementar
nº 130, de 17 de abril de 2009, a Lei nº 4.131, de 3 de
setembro de 1962, a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, a Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965,
o art. 11 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, o
artigo 56 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, o
art. 3º, o § 2º do art. 6º e o inciso I do art. 7º da Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, os arts. 6º, 8º, 9º,
10, 11, 65, 72 e 81 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de
1995, os arts. 13, 14, 15, 16 e 61 Lei nº 12.154, de 23
de Dezembro de 2009, o Decreto-Lei nº 9.025, 27 de
fevereiro de 1946, os arts.1º ao 128 do Decreto-Lei 73,
de 21 de novembro de 1966, o Decreto-Lei nº 261, de
28 de fevereiro de 1967,o Decreto nº 23.258, de 19 de
outubro de 1933 e demais disposições que contrariem
esta lei complementar.
Art. 267. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O art. 192 da Constituição Federal trata do Sistema Financeiro Nacional (SFN) de forma genérica,
definindo seus objetivos primordiais: promover o desenvolvimento equilibrado do País e servir aos interesses
da coletividade, e solicita sua regulação por meio de
leis complementares.
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Passadas quase três décadas da promulgação
de nossa Constituição, em 1988, as leis complementares que regulariam o SFN nunca foram votadas e a
base legal para o funcionamento do sistema financeiro
brasileiro ainda são as leis, editadas entre as décadas de 60 e década de 80, que o regulavam antes da
Constituição Federal.
Com o objetivo de atualizar o arcabouço legal
relativo ao SFN e cumprir a obrigação de regular imposta por nossa Constituição propomos esse ambicioso projeto de lei complementar para tratar do sistema
financeiro em seu sentido amplo, englobando o mercado de crédito, o mercado de capitais, o mercado de
previdência privada e o mercado de seguros.
Assim, propomos a criação do Conselho Nacional
de Política Econômica Financeira (CNPEF), que será
composto por 13 membros, incluídos o Ministro da Fazenda, o Presidente do Banco Central, o Presidente da
Superintendência de Seguros Privados, o Presidente
da Comissão de Valores Mobiliários e o Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar, além de representantes dos usuários
do sistema financeiro e dos setores financeiro, rural,
industrial e de serviços.
A composição proposta do CNPEF objetiva garantir a coordenação entre os órgãos supervisores do
sistema financeiro nacional em seu sentido amplo, bem
como a participação de setores da sociedade que são
diretamente afetados pelas decisões relativas à regulação do sistema financeiro.
Estarão entre os objetivos da regulação do
CNPEF a solidez e eficiência do sistema financeiro; o
equilíbrio do balanço de pagamento; o aperfeiçoamento
das instituições e dos instrumentos financeiros, com
vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos
e de mobilização de recursos; a manutenção da liquidez e solvência das instituições integrantes do sistema
financeiro; e a coordenação das políticas monetária,
cambial, creditícia e fiscal.
Em relação aos objetivos da regulação do CNPEF,
a maior inovação está no papel de coordenação entre
as políticas monetária, creditícia e fiscal, o que visa
evitar os problemas de coordenação da política econômica característicos da história da economia brasileira e que terminam por impor custos altos tanto para
o controle da inflação quanto para a boa gestão fiscal.
Foram mantidas como instituições reguladoras e
supervisoras do sistema financeiro, o Banco Central
do Brasil (BACEN), a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (SNPC).
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As instituições reguladoras e supervisoras do
sistema financeiro serão administradas por diretorias
colegiadas ou comissões compostas por, no mínimo,
cinco (5) membros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal, na forma
dos arts. 52 e 84 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com mandatos não menores
que quatro (4) anos. A possível demissão de membros
das diretorias das instituições supervisoras deverá ser
justificado e aprovado pelo Senado Federal. Dessa
forma, objetivamos garantir a autonomia das instituições supervisoras, em relação a pressões políticas,
no exercício de suas importantes funções.
O Banco Central do Brasil terá como missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda
e um sistema financeiro sólido, eficiente e livre de práticas ou produtos abusivos ou enganosos, de forma a
estimular a promoção do desenvolvimento sustentável
das diversas regiões do País, o emprego e a distribuição de renda, devendo para isso executar a política
monetária e a política cambial e regular, supervisionar
e fiscalizar o sistema financeiro nacional, dentro de sua
competência, de forma coordenada com as demais
instituições reguladoras e supervisoras, cumprindo e
fazendo cumprir as disposições que lhe são atribuídas
pela legislação em vigor observando, ainda, os princípios e diretrizes aprovados pelo Conselho Nacional
de Política Econômica e Financeira.
As principais atribuições do BACEN foram mantidas, mas acrescentamos a definição de regulamentação específica e diferenciada acerca da constituição
e atuação de instituições financeiras que operam com
microfinanças, bem como a defesa do consumidor de
serviços financeiros, em sua área de atuação.
O BACEN é autorizado a cobrar a cobrar taxa de
fiscalização, que será uma de suas fontes de receita.
Atualmente, os custos da instituição são bancados por
toda a sociedade por meio dos impostos, com a taxa
de fiscalização, pelo menos parte, será arcado pelas
instituições supervisionadas.
O Banco Central, como executor das políticas
monetária e cambial deverá encaminhar relatórios
periódicos de suas atividades ao Senado Federal, à
Câmara dos Deputados e ao Conselho Nacional de Política Econômica e Financeira. Esse é um mecanismo
de prestação de contas da instituição para a sociedade.
A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é mantida como responsável pela regulação,
supervisão e fiscalização dos mercados de seguros,
resseguros, capitalização e previdência complementar
aberta. A autarquia será administrada por uma diretoria
colegiada composta por um Presidente e 6 (seis) Diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois
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de aprovados pelo Senado Federal, na forma dos arts.
52 e 84 da Constituição Federal, dentre cidadãos brasileiros de ilibada reputação e elevado conhecimento
no campo de especialidade dos cargos para os quais
foram indicados.
Instituímos o Fundo de Estabilidade do Seguro
Rural, com a finalidade garantir a estabilidade das
operações de seguro rural e atender à cobertura suplementar dos riscos de catástrofe, sendo constituído
dos excedentes do máximo admissível tecnicamente
como lucro nas operações de seguros de crédito rural, seus resseguros e suas retrocessões, segundo os
limites fixados pela SUSEP. Esse Fundo será extinto
a partir da criação do Fundo previsto no art. 1º da Lei
Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010.
A Comissão de Valores Mobiliários, responsável
pela regulação, supervisão e fiscalização do mercado de capitais, será administrada por uma diretoria
composta de por 1 (um) Presidente e por 6 (seis) Diretores, todos nomeados pelo Presidente da República, que deverão ser escolhidos entre funcionários da
autarquia e indicados pelas principais associações de
instituições do mercado de capitais. Os membros da
diretoria terão mandato fixo e só poderão ser demitidos após processo administrativo.
As instituições que atuam no sistema financeiro
nacional foram classificadas conforme sua forma de
constituição, os tipos de produtos e serviços que oferecem e o público aos quais seus produtos e serviços
são oferecidos. Entre os tipos de instituições operadoras do sistema financeiro estão bancos múltiplos,
bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas
de crédito, bancos de desenvolvimento, sociedades de
crédito imobiliário, administradoras de consórcios, bolsas de valores, sociedades seguradoras, dentre outras.
As instituições operadoras do sistema financeiro
sob controle dos governos federal, estadual ou municipal estarão sujeitas as mesmas normas e restrições
impostas às instituições privadas.
Foi criada a figura das cooperativas de seguros,
que se destinam a prover a prestação de serviços securitários a seus cooperados. Elas estarão sujeitas a
legislação referente às cooperativas como também às
normas da SUSEP.
É instituído o Sistema de Garantia de Depósitos e Aplicações (SGDA) em instituições financeiras,
incluídas as cooperativas de crédito, cujo objetivo é
a proteção da economia popular contra os riscos de
prejuízos associados à intervenção, liquidação ou insolvência de instituição financeira.
O principal operador do SGDA será o Fundo de
Garantia de Depósitos (FGD), ao qual as instituições
financeiras deverão obrigatoriamente aderir, e que
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terá como principal fonte de receitas contribuição das
próprias instituições financeiras.
O FGD poderá conceder empréstimos de recuperação financeira, bem como financiamentos para a
mudança de controle acionário de instituições filiadas,
que avaliarão estas alternativas comparativamente à
hipótese de inadimplência e consequente ressarcimento
de depositantes da instituição em questão. Assim, além
de garantir parcialmente os depósitos junto às instituições financeiras, protegendo a poupança popular, o
FGD terá participação ativa em operações de socorro
a instituições financeiras em dificuldades, o que fará
com que essas operações sejam realizadas, basicamente, com recursos proporcionados pelas próprias
instituições operadoras do sistema financeiro.
São previstas as sanções para o descumprimento
das disposições legais e infralegais relativas ao sistema
financeiro, que incluem multas, inabilitação para o exercício
de cargos em instituições financeiras, cassação da autorização de funcionamento da instituição, como também
penas de detenção e reclusão na forma do código penal.
Assim, propomos a regulamentação do art. 192
da Constituição Federal considerando a crescente interação entre as instituições do mercado do crédito, de
capitais, previdência privada e seguros e atualizando e
consolidando a legislação atual, de forma a incorporar
as inovações ocorridas no setor financeiro como também a evolução da teoria econômica acerca do mercado financeiro, nas últimas três décadas.
Assim, esperamos o apoio dos nobres pares para
o relevante objetivo de atualizar a legislação relativa ao
sistema financeiro de forma a aumentar a transparência e a eficiência desse importante setor da economia.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade
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e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
I – processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade,
bem como os Ministros de Estado e os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes
da mesma natureza conexos com aqueles;(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)
II – processar e julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e
o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;
II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da
União nos crimes de responsabilidade;(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de
missão diplomática de caráter permanente;
V – autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI – fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
VII – dispor sobre limites globais e condições para
as operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo
Poder Público federal;
VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito
externo e interno;
IX – estabelecer limites globais e condições para
o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
X – suspender a execução, no todo ou em parte,
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal;
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XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da
República antes do término de seu mandato;
XII – elaborar seu regimento interno;
XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos
cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XIV – eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus
componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 42, de 19.12.2003)
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos
I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente
será proferida por dois terços dos votos do Senado
Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo
das demais sanções judiciais cabíveis.
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II – exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução;
V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI – dispor, mediante decreto, sobre:(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem
criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001)
VII – manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;
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VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX – decretar o estado de defesa e o estado de
sítio;
X – decretar e executar a intervenção federal;
XI – remeter mensagem e plano de governo ao
Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão
legislativa, expondo a situação do País e solicitando
as providências que julgar necessárias;
XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
XIII – exercer o comando supremo das Forças
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são
privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 23, de 02/09/99)
XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador-Geral da República, o presidente e os
diretores do banco central e outros servidores, quando
determinado em lei;
XV – nomear, observado o disposto no art. 73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;
XVI – nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
XVII – nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
XVIII – convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
XIX – declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
XX – celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
XXI – conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXII – permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta
Constituição;
XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
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XXVI – editar medidas provisórias com força de
lei, nos termos do art. 62;
XXVII – exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:
I – a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos
do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas
instituições a participação em atividades não previstas
na autorização de que trata este inciso;
II – autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem
como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial
ressegurador;
II – autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 13, de 1996)
III – as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que se referem os
incisos anteriores, tendo em vista, especialmente os
interesses nacionais;
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais.
IV – a organização, o funcionamento e as atribuições do banco central e demais instituições financeiras
públicas e privadas;
V – os requisitos para a designação de membros da diretoria do banco central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;
VI – a criação de fundo ou seguro, com o objetivo
de proteger a economia popular, garantindo créditos,
aplicações e depósitos até determinado valor, vedada
a participação de recursos da União;
VII – os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;
VIII – o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam ter condições de
operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras.
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§ 1º – A autorização a que se referem os incisos
I e II será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e concedida
sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacional,
a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacidade
técnica e reputação ilibada, e que comprove capacidade
econômica compatível com o empreendimento.
§ 2º – Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 3º – As taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações direta
ou indiretamente referidas à concessão de crédito,
não poderão ser superiores a doze por cento ao ano;
a cobrança acima deste limite será conceituada como
crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em
todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação
do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de
2003) (Vide Lei nº 8.392, de 1991)
I – (Revogado). (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
II – (Revogado). (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
III – (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
a) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
b) (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
IV – (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
V -(Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
VI – (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
VII – (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
VIII – (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
§ 1°– (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
§ 2°– (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
§ 3°– (Revogado) (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 40, de 2003)
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....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 109,
DE 29 DE MAIO DE 2001
Mensagem de veto nº 494
Vide Decreto nº 7.123, de 2010
Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 126,
DE 15 DE JANEIRO DE 2007
Mensagem de veto
Dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as operações
de co-seguro, as contratações de seguro no
exterior e as operações em moeda estrangeira
do setor securitário; altera o Decreto-Lei no 73,
de 21 de novembro de 1966, e a Lei no 8.031, de
12 de abril de 1990; e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 12.154, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009
Mensagem de veto
Regulamento
Cria a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e dispõe
sobre o seu pessoal; inclui a Câmara de
Recursos da Previdência Complementar na
estrutura básica do Ministério da Previdência Social; altera disposições referentes a
auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil; altera as Leis nos 11.457, de 16 de março
de 2007, e 10.683, de 28 de maio de 2003; e
dá outras providências.
Art. 13. O Conselho de Gestão da Previdência
Complementar, órgão da estrutura básica do Ministério
da Previdência Social, passa a denominar-se Conselho
Nacional de Previdência Complementar, que exercerá
a função de órgão regulador do regime de previdência
complementar operado pelas entidades fechadas de
previdência complementar.
Art. 14. O Conselho Nacional de Previdência
Complementar contará com 8 (oito) integrantes, com
direito a voto e mandato de 2 (dois) anos, permitida
uma recondução, sendo:
I – 5 (cinco) representantes do poder público; e
II – 3 (três) indicados, respectivamente:
a) pelas entidades fechadas de previdência complementar;
b) pelos patrocinadores e instituidores; e
c) pelos participantes e assistidos.
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Art. 15. Fica criada, no âmbito do Ministério da
Previdência Social, a Câmara de Recursos da Previdência Complementar, instância recursal e de julgamento
das decisões de que tratam os incisos III e IV do art.
7o, cujo pronunciamento encerra a instância administrativa, devendo ser tal decisão e votos publicados no
Diário Oficial da União, com segredo da identidade dos
autuados ou investigados, quando necessário.
Art. 16. As regras de organização e funcionamento
do Conselho Nacional de Previdência Complementar e
da Câmara de Recursos da Previdência Complementar
serão definidas em regulamento.
Art. 61. O inciso XVIII do art. 29 da Lei no 10.683,
de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29.................................................................
....................................................................................
XVIII – do Ministério da Previdência Social o
Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho
Nacional de Previdência Complementar, a Câmara
de Recursos da Previdência Complementar e até 2
(duas) Secretarias;
...................................................................” (NR)
....................................................................................
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964
Regula a profissão de corretor de seguros.
Art . 19. Nos casos de aceitação de propostas pela
forma a que se refere a alínea “b” do artigo anterior, a
importância habitualmente cobrada a título de comissão,
calculada de acôrdo com a tarifa respectiva, reverterá
para a criação de escolas profissionais (VETADO) e
criação de um “Fundo de Prevenção contra incêndios”.
§ 1º As emprêsas de seguros escriturarão essa importância em livro devidamente autenticado pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização.
Art. 19. Nos casos de aceitação de propostas pela
forma a que se refere a alínea “b” do artigo anterior, a importância habitualmente cobrada a título de comissão e
calculada de acordo com a tarifa respectiva será recolhida
ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro,
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administrado pela Fundação Escola Nacional de Seguros
(FUNENSEG), que se destinará à criação e manutenção
de: (Redação dada pela Lei nº 6.317, de 1975)
a) escolas e cursos de formação e aperfeiçoamento profissional de corretores de seguros e prepostos; (Incluída pela Lei nº 6.317, de 1975)
b) bibliotecas especializadas. (Incluída pela Lei
nº 6.317, de 1975)
§ 1º As empresas de seguros escriturarão essa
importância em livro devidamente autenticado pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e
recolherão diretamente à FUNENSEG as importâncias arrecadadas, no prazo de 30 (trinta) dias de seu
efetivo recebimento, cabendo à SUSEP fiscalizar a
regularidade de tais créditos. (Redação dada pela Lei
nº 6.317, de 1975)
§ 2º A criação e funcionamento dessas instituições
ficarão a cargo do Instituto de Resseguros do Brasil,
que arrecadará essas importâncias diretamente das
entidades seguradoras.
....................................................................................
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Texto compilado
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e
implementarão programas destinados à prevenção
de acidentes.
Parágrafo único. O percentual de dez por cento
do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao
Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo.
....................................................................................
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
ÍNDICE
Vigência
Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Vide Lei nº 12.441, de 2011
Institui o Código Civil.
Art. 1.433. O credor pignoratício tem direito:
I – à posse da coisa empenhada;
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II – à retenção dela, até que o indenizem das
despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não
sendo ocasionadas por culpa sua;
III – ao ressarcimento do prejuízo que houver
sofrido por vício da coisa empenhada;
IV – a promover a execução judicial, ou a venda
amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou
lhe autorizar o devedor mediante procuração;
V – a apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder;
VI – a promover a venda antecipada, mediante
prévia autorização judicial, sempre que haja receio
fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da
coisa empenhada pode impedir a venda antecipada,
substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 137,
DE 26 DE AGOSTO DE 2010
Mensagem de veto
Autoriza a participação da União em fundo
destinado à cobertura suplementar dos riscos do seguro rural; altera dispositivos da
Lei no 10.823, de 19 de dezembro de 2003, da
Lei Complementar no 126, de 15 de janeiro
de 2007, do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, do Decreto-Lei no 261, de
28 de fevereiro de 1967, e da Lei no 4.594,
de 29 de dezembro de 1964; revoga dispositivos da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de
1991, da Lei no 10.823, de 19 de dezembro
de 2003, e do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências.
Art. 1o É a União autorizada a participar, na condição de cotista, de fundo que tenha por único objetivo
a cobertura suplementar dos riscos do seguro rural nas
modalidades agrícola, pecuária, aquícola e florestal,
que passa, nesta Lei Complementar, a ser denominado, simplesmente, Fundo.
§ 1o A integralização de cotas pela União será
autorizada por decreto e poderá ser realizada a critério
do Ministro de Estado da Fazenda:
I – em moeda corrente, até o limite definido na
lei orçamentária;
II – em títulos públicos, até o limite de R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), a ser integralizados nas seguintes condições:
a) até R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)
por ocasião da adesão da União ao Fundo; e
b) (VETADO)
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§ 2o A representação da União na assembleia de
cotistas observará os termos do inciso V do art. 10 do
Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967.
§ 3o O Fundo não contará com garantia ou aval do
poder público e responderá por suas obrigações até o
limite dos bens e direitos integrantes de seu patrimônio.
§ 4o O disposto no § 3o não obstará a União de
adquirir novas cotas do Fundo, seja para recompor patrimônio eventualmente consumido no cumprimento de
obrigações próprias do Fundo, seja para atender metas da política de expansão do seguro rural ou outros
objetivos à discrição do Poder Executivo.
....................................................................................
LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
Texto Atualizado
Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.
Art 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional:
I – definir a política a ser observada na organização
e no funcionamento do mercado de valores mobiliários;
II – regular a utilização do crédito nesse mercado;
III – fixar, a orientação geral a ser observada
pela Comissão de Valores Mobiliários no exercício de
suas atribuições;
IV – definir as atividades da Comissão de Valores
Mobiliários que devem ser exercidas em coordenação
com o Banco Central do Brasil.
Art 6º A Comissão de Valores Mobiliários será
administrada por um presidente e quatro diretores, nomeados pelo Presidente da República, dentre pessoas
de ilibada reputação e reconhecida competência em
matéria de mercado de capitais.
§ 2º O presidente da Comissão terá assento no
Conselho Monetário Nacional, com direito a voto.
Art 7º A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu funcionamento com os recursos provenientes de:
I – dotações das reservas monetárias a que se
refere o Art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de
1966, alterado pelo Decreto-lei nº 1.342, de 28 de
agosto de 1974 que lhe forem atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional;
....................................................................................
LEI No 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966
Vigência
(Vide Decreto nº 6.306, de 2007)
Institui o Impôsto sôbre Operações Financeiras, regula a respectiva cobrança, dispõe sôbre a aplicação das reservas mone-
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tárias oriundas de sua receita, e dá outras
providências.
Art. 5º São responsáveis pela cobrança do impôsto e pelo seu recolhimento ao Banco Central do
Brasil, ou a quem êste determinar, nos prazos fixados
pelo Conselho Monetário Nacional: (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)
I – Nas operações de crédito, as instituições financeiras a que se refere o artigo 17 da Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964; (Incluído pelo Decreto-lei
nº 914, de 1969)
II – Nas operações de seguro, o segurador ou
as instituições financeiras a quem êste encarregar da
cobrança dos prêmios. (Incluído pelo Decreto-lei nº
914, de 1969)
Art 9º As normas processuais da legislação do
Impôsto sôbre Produtos Industrializados aplicar-se-ão
às controvérsias que ocorram a respeito do imposto a
que esta lei se refere.
Parágrafo único. O julgamento dos processos
contraditórios caberá:
I – em primeira instância, ao órgão ou autoridade
que o Conselho Monetário Nacional designar;
II – em segunda instância, ao Terceiro Conselho
de Contribuintes.
Art. 9º O Conselho Monetário Nacional baixará
normas para execução do presente Decreto-lei, estabelecendo inclusive o processo fiscal aplicável às
controvérsias a respeito do impôsto.(Redação dada
pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)
§ 1º Enquanto não fôr expedida a regulamentação de que trata êste artigo, aplicar-se-ão as normas
de processo fiscal relativas ao Impôsto sôbre Produtos Industrializados. (Incluído pelo Decreto-lei nº 914,
de 1969)
§ 2º O julgamento dos processos contraditórios
caberá: (Incluído pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)
I – em primeira instância, ao órgão ou autoridade
que o Conselho Monetário Nacional designar; (Incluído
pelo Decreto-lei nº 914, de 1969)
II – em segunda instância, ao Terceiro Conselho de Contribuintes. (Incluído pelo Decreto-lei nº 914,
de 1969)
Art 10. O Conselho Monetário nacional poderá
desdobrar as hipóteses de incidência modificar ou eliminar as alíquotas e alterar as bases de cálculo do impôsto, observado no caso de aumento, o limite máximo
do dôbro daquela que resultar das normas desta lei.
Art 11. Do produto da arrecadação do imposto
será destacada uma parcela, não superior a 2%, destinada às despesas de custeio do Banco Central da
República do Brasil na substituição da taxa de fiscali-
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zação referida no § 1º do artigo 16 da Lei nº 4.595, de
31 de dezembro de 1964, que fica extinta.
Art 12. Deduzida a parcela de que trata o artigo
anterior, a receita líquida do impôsto se destinará à
formação de reservas monetárias, as quais serão aplicadas, pelo Banco Central da República do Brasil na
intervenção dos mercados de câmbio e de títulos, na
assistência a instituições financeiras, particularmente
ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e em outros fins, conforme estabelecer o Conselho
Monetário Nacional.
Art. 12. A receita líquida do imposto se destinará à formação de reservas monetárias, as quais serão
aplicadas pelo Banco Central do Brasil na intervenção
nos mercados de câmbio e de títulos, na assistência a
instituições financeiras, particularmente ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, e em outros fins,
conforme estabelecer o Conselho Monetário Nacional.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.342, de 1974)
§ 1º Em casos excepcionais, visando a assegurar
a normalidade dos mercados financeiro e de capitais
ou a resguardar os legítimos interesses de depositantes, investidores e demais credores acionistas e sócios
minoritários, poderá o Conselho Monetário Nacional
autorizar o Banco Central do Brasil a aplicar recursos
das reservas monetárias: (Incluído pelo Decreto-lei nº
1.342, de 1974)
a) na recomposição do patrimônio de instituições
financeiras e de sociedades integrantes do sistema
de distribuição no mercado de capitais, referidas nos
incisos I, III e IV do artigo 5º da Lei nº 4.728, de 14
de julho de 1965, com o saneamento de seus ativos e
passivos; (Incluída pelo Decreto-lei nº 1.342, de 1974)
b) no pagamento total ou parcial do passivo de
qualquer das instituições ou sociedades referidas na
alínea precedente, mediante as competentes cessões
e transferências dos correspondentes créditos, direitos
e ações, a serem efetivadas pelos respectivos titulares
ao Banco Central do Brasil, caso decretada a intervenção na instituição ou sociedade ou a sua liquidação
extrajudicial, nos termos da legislação vigente.(Incluída
pelo Decreto-lei nº 1.342, de 1974)
§ 2º Na hipótese da alínea a do parágrafo anterior, poderá o Banco Central do Brasil deixar de decretar a intervenção na instituição ou sociedade, ou a sua
liquidação extrajudicial, se entender que as providências a serem adotadas possam conduzir à completa
normalização da situação da empresa. (Incluído pelo
Decreto-lei nº 1.342, de 1974)
Art 14. Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo Conselho Monetário Nacional.
Art 16. A partir da data da publicação desta lei,
o Ministro da Fazenda, por proposta do Conselho Mo-
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netário Nacional poderá reduzir ou suprimir o Impôsto
do Sêlo sôbre operações de câmbio. Vigência
Art 17. O Conselho Monetário Nacional poderá
permitir que a assinatura no cheque seja impressa,
por processo mecânico, atendidas as cautelas que
estabelecer. Vigência
....................................................................................
LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974
Dispõe sobre a intervenção e a liquidação
extrajudicial de instituições financeiras, e
dá outras providências.
Art . 15. Decretar-se-á a liquidação extrajudicial
da instituição financeira:
I – ex officio :
a) em razão de ocorrências que comprometam
sua situação econômica ou financeira especialmente
quando deixar de satisfazer, com pontualidade, seus
compromissos ou quando se caracterizar qualquer
dos motivos que autorizem a declararão de falência;
b) quando a administração violar gravemente
as normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da instituição bem como as determinações do
Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do
Brasil, no uso de suas atribuições legais;
c) quando a instituição sofrer prejuízo que sujeite
a risco anormal seus credores quirografários;
d) quando, cassada a autorização para funcionar, a instituição não iniciar, nos 90 (noventa) dias seguintes, sua liquidação ordinária, ou quando, iniciada
esta, verificar o Banco Central do Brasil que a morosidade de sua administração pode acarretar prejuízos
para os credores;
II – a requerimento dos administradores da instituição – se o respectivo estatuto social lhes conferir
esta competência – ou por proposta do interventor,
expostos circunstanciadamente os motivos justificadores da medida.
§ 1º O Banco Central do Brasil decidirá sobre a
gravidade dos fatos determinantes da liquidação extrajudicial, considerando as repercussões deste sobre
os interesses dos mercados financeiro e de capitais, e,
poderá, em lugar da liquidação, efetuar a intervenção,
se julgar esta medida suficiente para a normalização
dos negócios da instituição e preservação daqueles
interesses.
§ 2º O ato do Banco Central do Brasil, que decretar a liquidação extrajudicial, indicará a data em que
se tenha caracterizado o estado que a determinou,
fixando o termo legal da liquidação que não poderá
ser superior a 60 (sessenta) dias contados do primeiro
protesto por falta de pagamento ou, na falta deste do
ato que haja decretado a intervenção ou a liquidação.
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Art . 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial
ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a extrajudicial
ou a falência, atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao mesmo ato.
§ 2º Por proposta do Banco Central do Brasil,
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a indisponibilidade prevista neste artigo poderá ser estendida:
a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e
aos de todos aqueles que, até o limite da responsabiIidade estimada de cada um, tenham concorrido, nos
últimos doze meses, para a decretação da intervenção
ou da liquidação extrajudicial,
b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze
meses, os tenham a qualquer título, adquirido de administradores da instituição, ou das pessoas referidas
na alínea anterior desde que haja seguros elementos
de convicção de que se trata de simulada transferência
com o fim de evitar os efeitos desta Lei.
§ 3º Não se incluem nas disposições deste artigo
os bens considerados inalienáveis ou impenhoráveís
pela legislação em vigor.
§ 4º Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de
promessa de compra e venda, de cessão de direito,
desde que os respectivos instrumentos tenham sido
levados ao competente registro público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liquidação
extrajudicial ou da falência.
Art . 56. Ao artigo 129, do Decreto-lei nº 2.627,
de 26 de setembro de 1940, é acrescentado o seguinte
parágrafo, além do que já lhe fora atendido pela Lei nº
5.589, de 3 de junho de 1970:
“§ 3º O Conselho Monetário Nacional estabelecerá os critérios de padronização dos documentos de
que trata os § 2º podendo ainda, autorizar o Banco
Central do Brasil a prorrogar o prazo neste estabelecido determinado então, as condições a que estarão
sujeitas as sociedades beneficiárias da prorrogação.”
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 1.342,
DE 28 DE AGOSTO DE 1974.
Altera o artigo 12 da Lei nº 5.143, de 20 de
outubro de 1966.
....................................................................................
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LEI No 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985
Mensagem de veto
Dispõe sobre o cheque e dá outras providências.
Art . 69 Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos termos e nos limites da
legislação especifica, para expedir normas relativas à
matéria bancária relacionada com o cheque.
Parágrafo único. É da competência do Conselho
Monetário Nacional:
a) a determinação das normas a que devem
obedecer as contas de depósito para que possam ser
fornecidos os talões de cheques aos depositantes;
b) a determinação das conseqüências do uso indevido do cheque, relativamente à conta do depositante;
c) a disciplina das relações entre o sacado e o
opoente, na hipótese do art. 36 desta Lei.
....................................................................................
LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Mensagem de veto
Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências.
Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal,
perante a Justiça Federal.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será
admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando o crime tiver sido praticado no
âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização
dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando,
fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização.
....................................................................................
LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Conversão da MPv nº 1.027, de 1995
Regulamento
Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o
REAL, e dá outras providências.
Art. 3º O Banco Central do Brasil emitirá o REAL
mediante a prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente, observado o disposto no
art. 4º desta Lei.
§ 1º As reservas internacionais passíveis de
utilização para composição do lastro para emissão
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do REAL são os ativos de liquidez internacional denominados ou conversíveis em dólares dos Estados
Unidos da América.
§ 2º A paridade a ser obedecida, para fins da
equivalência a que se refere o caput deste artigo, será
de um dólar dos Estados Unidos da América para cada
REAL emitido.
§ 3º Os rendimentos resultantes das aplicações
das reservas vinculadas não se incorporarão a estas,
sendo incorporadas às reservas não vinculadas administradas pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional, segundo
critérios aprovados pelo Presidente da República:
I – regulamentará o lastreamento do REAL;
II – definirá a forma como o Banco Central do Brasil administrará as reservas internacionais vinculadas;
III – poderá modificar a paridade a que se refere
o § 2º deste artigo.
§ 5º O Ministro da Fazenda submeterá ao Presidente da República os critérios de que trata o parágrafo anterior.
Art. 4º Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco Central do Brasil deverá obedecer, no
tocante às emissões de REAL, o seguinte:
I – limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e três por
cento), para as emissões de REAL sobre o saldo de
30 de setembro de 1994;
II – limite de crescimento percentual nulo no
quarto trimestre de 1994, para as emissões de REAL
no conceito ampliado;
III – nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, a programação monetária de que trata o art. 6º desta Lei
estimará os percentuais de alteração das emissões de
REAL em ambos os conceitos mencionados acima.
§ 1º Para os propósitos do contido no caput deste
artigo, o Conselho Monetário Nacional, tendo presente
o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, definirá os componentes do conceito ampliado de emissão,
nele incluídas as emissões lastreadas de que trata o
art. 3º desta Lei.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações extraordinárias, poderá autorizar o
Banco Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte
por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos no caput deste artigo.
§ 3º O Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, submeterá
ao Presidente da República os critérios referentes a
alteração de que trata o § 2º deste artigo.
§ 4º O Conselho Monetário Nacional, de acordo
com diretrizes do Presidente da República, regula-
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mentará o disposto neste artigo, inclusive no que diz
respeito à apuração dos valores das emissões autorizadas e em circulação e à definição de emissões no
conceito ampliado.
Art. 6º O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início
de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no mínimo:
I – estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo
de assegurar a estabilidade da moeda; e
II – análise da evolução da economia nacional
prevista para o trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ 1º Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a programação monetária será encaminhada à
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
§ 2º O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal, rejeitar a programação monetária a
que se refere o caput deste artigo, mediante decreto
legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.
§ 3º O Decreto Legislativo referido no parágrafo
anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição “in totum”
da programação monetária, vedada a introdução de
qualquer alteração.
§ 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 2º
deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional, a programação monetária
será considerada aprovada.
§ 5º Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos termos
deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data
de rejeição.
§ 6º Caso o Congresso Nacional não aprove a
programação monetária até o final do primeiro mês
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central
do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.
Art. 8º O Conselho Monetário Nacional, criado
pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa
a ser integrado pelos seguintes membros:
I – Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade
de Presidente;
II – Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento;
II – Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2216-37, de 2001)
III – Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções,
por maioria de votos, cabendo ao Presidente a prerro-
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gativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante
interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado
na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar
Ministros de Estado, bem como representantes de
entidades públicas ou privadas, para participar das
reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que
for convocado por seu Presidente.
§ 5º O Banco Central do Brasil funcionará como
secretaria-executiva do Conselho.
§ 6º O regimento interno do Conselho Monetário
Nacional será aprovado por decreto do Presidente da
República, no prazo máximo de trinta dias, contados
da publicação desta Lei.
§ 7º A partir de 30 de junho de 1994, ficam extintos os mandatos de membros do Conselho Monetário
Nacional nomeados até aquela data.
Art. 9º É criada junto ao Conselho Monetário
Nacional a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito,
composta dos seguintes membros:
I – Presidente e quatro Diretores do Banco Central do Brasil;
II – Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
III – Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento;
III – Secretário-Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2216-37, de 2001)
IV – Secretário-Executivo e Secretários do Tesouro Nacional e de Política Econômica do Ministério
da Fazenda.
§ 1º A Comissão será coordenada pelo Presidente do Banco Central do Brasil.
§ 2º O regimento interno da Comissão Técnica
da Moeda e do Crédito será aprovado por decreto do
Presidente da República.
Art. 10. Compete à Comissão Técnica da Moeda e do Crédito:
I – propor a regulamentação das matérias tratadas na presente Lei, de competência do Conselho
Monetário Nacional;
II – manifestar-se, na forma prevista em seu regimento interno, previamente, sobre as matérias de
competência do Conselho Monetário Nacional, especialmente aquelas constantes da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964;
III – outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
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Art. 11. Funcionarão, também, junto ao Conselho Monetário Nacional, as seguintes Comissões
Consultivas:
I – de Normas e Organização do Sistema Financeiro;
II – de Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
III – de Crédito Rural;
IV – de Crédito Industrial;
V – de Crédito Habitacional, e para Saneamento
e Infra-Estrutura Urbana;
VI – de Endividamento Público;
VII – de Política Monetária e Cambial.
§ 1º A organização, a composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão objeto de
regimento interno, a ser aprovado por Decreto do Presidente da República.
§ 2º Ficam extintos, a partir de 30 de junho de
1994, os mandatos dos membros das Comissões
Consultivas.
Art. 16. Observado o disposto nos parágrafos
deste artigo, serão igualmente convertidos em REAL,
em 1º de julho de 1994, de acordo com a paridade fixada para aquela data:
I – os saldos das cadernetas de poupança;
II – os depósitos compulsórios e voluntários mantidos junto ao Banco Central do Brasil, com recursos
originários da captação de cadernetas de poupança;
III – os saldos das contas do Fundo de Garantia
do Tempo do Serviço – FGTS, do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT;
IV – as operações de crédito rural;
V – as operações ativas e passivas dos Sistemas Financeiro da Habitação e do Saneamento (SFH e
SFS), observado o disposto nos arts. 20 e 21 desta Lei;
VI – as operações de seguro, de previdência
privada e de capitalização;
VII – as demais operações contratadas com base
na Taxa Referencial – TR ou no índice de remuneração
básica dos depósitos de poupança; e
VIII – as demais operações da mesma natureza,
não compreendidas nos incisos anteriores.
§ 1º A conversão de que trata este artigo será
precedida de atualização pro rata tempore, desde a
data do último aniversário até 30 de junho de 1994,
inclusive, mediante a aplicação da Taxa Referencial –
TR ou do referencial legal ou contratual pertinente, na
forma da legislação vigente.
§ 2º Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro rata tempore, desde a data de conversão,
sobre o valor convertido, a Taxa Referencial – TR ou
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o referencial legal ou contratual pertinente e juros, na
forma da legislação vigente.
§ 3º O crédito da remuneração básica e dos juros, no que diz respeito às cadernetas de poupança,
ocorrerá somente nas datas de aniversário, que são
mantidas para todos os efeitos.
§ 4º Observadas as diretrizes estabelecidas pelo
Presidente da República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho
de Gestão da Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro de suas
respectivas competências, regulamentarão o disposto
neste artigo.
Art. 65. O ingresso no País e a saída do País, de
moeda nacional e estrangeira serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo
ao estabelecimento bancário a perfeita identificação
do cliente ou do beneficiário.
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, em espécie, dos valores:
§ 1o Excetua-se do disposto no caput o porte de
valores, em espécie, até o limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, ou, de valores superiores a
esse montante, desde que comprovada a sua entrada
no País, ou a sua saída deste, na forma prevista na regulamentação pertinente. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo o porte, em espécie, dos valores:
I – quando em moeda nacional, até R$ 10.000,00
(dez mil reais);
II – quando em moeda estrangeira, o equivalente
a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III – quando comprovada a sua entrada no País
ou sua saída do País, na forma prevista na regulamentação pertinente.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional, segundo
diretrizes do Presidente da República, regulamentará
o disposto neste artigo, dispondo, inclusive, sobre os
limites e as condições de ingresso no País e saída do
País da moeda nacional.
§ 3º A não observância do contido neste artigo,
além das sanções penais previstas na legislação específica, e após o devido processo legal, acarretará a
perda do valor excedente dos limites referidos no § 1º
deste artigo, em favor do Tesouro Nacional.
§ 3º A não-observância do contido neste artigo,
além das sanções penais previstas na legislação específica, e após o devido processo legal, acarretará
a perda do valor excedente ao limite estabelecido na
forma do § 1o, em favor do Tesouro Nacional.(Redação
dada pela Medida Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia
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§ 4º Os valores retidos em razão do descumprimento do disposto neste artigo poderão ser depositados em estabelecimento bancário.(Incluído pela Medida
Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia
§ 5º Na hipótese de que trata o § 4o: (Incluído
pela Medida Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia
I – o valor não excedente ao limite estabelecido
na forma do § 1o poderá ser devolvido na moeda retida,
ou em real após conversão cambial; e (Incluído pela
Medida Provisória nº 320, 2006) Sem eficácia
II – em caso de devolução de valores convertidos
em reais, serão descontadas as despesas bancárias
correspondentes.(Incluído pela Medida Provisória nº
320, 2006) Sem eficácia
§ 6º A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo relativamente à obrigação
de declarar o porte de valores na entrada no País ou
na saída dele, apreensão, depósito e devolução dos
valores referidos.(Incluído pela Medida Provisória nº
320, 2006) Sem eficácia
Art. 67. As multas aplicadas pelo Banco Central
do Brasil, no exercício de sua competência legal, às
instituições financeiras e às demais entidades por ele
autorizadas a funcionar, bem assim aos administradores dessas instituições e entidades, terão o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil REAIS). (Vide Medida
Provisória nº 2.224, de 2001)
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se
aplica às infrações de natureza cambial.
§ 2º O Conselho Monetário Nacional regulamentará a gradação das multas a que se refere o caput
deste artigo.
Art. 69. A partir de 1º de julho de 1994, fica vedada a emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem REAIS), sem
identificação do beneficiário.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional
regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 72. Os §§ 2º e 3º do art. 23 e o art. 58 da Lei
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 23..............................................................
§ 2º Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com
multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento)
do valor da operação para cada um dos infratores, a
declaração de falsa identidade no formulário que, em
número de vias e segundo o modelo determinado pelo
Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.
§ 3º Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a

61782 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que
se refere o § 2º.
Art. 58. As infrações à presente Lei, ressalvadas
as penalidades específicas constantes de seu texto,
ficam sujeitas a multas de até R$ 100.000,00 (cem mil
reais), a serem aplicadas pelo Banco Central do Brasil,
na forma prescrita em regulamento a ser baixado pelo
Conselho Monetário Nacional.”
Art. 81. Fica transferida para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, criado pelo
Decreto nº 91.152, de 15 de março de 1985, a competência do Conselho Monetário Nacional para julgar
recursos contra decisões do Banco Central do Brasil,
relativas à aplicação de penalidades por infrações à
legislação cambial, de capitais estrangeiros e de crédito rural e industrial.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto
no caput deste artigo, o Poder Executivo disporá sobre a organização, reorganização e funcionamento do
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
podendo, inclusive, modificar sua composição.
....................................................................................
LEI Nº 9.710, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998.
Conversão da MPv nº 1.604-38, de 1998
Dispõe sobre medidas de fortalecimento
do Sistema Financeiro Nacional e dá outras
providências.
Art. 1o O Programa de Estímulo à Restruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional,
instituído pelo Conselho Monetário Nacional com vistas
a assegurar liquidez e solvência ao referido Sistema e
a resguardar os interesses de depositantes e investidores, será implementado por meio de reorganizações
administrativas, operacionais e societárias, previamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 1o O Programa de que trata o caput aplica-se
inclusive às instituições submetidas aos regimes especiais previstos na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974,
e no Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
§ 2o O mecanismo de proteção a titulares de
créditos contra instituições financeiras, instituído pelo
Conselho Monetário Nacional, é parte integrante do
Programa de que trata o caput.
Art. 2o Na hipótese de incorporação, aplica-se às
instituições participantes do Programa a que se refere
o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
I – a instituição a ser incorporada deverá contabilizar como perdas os valores dos créditos de difícil
recuperação, observadas, para esse fim, normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;
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II – as instituições incorporadoras poderão registrar como ágio, na aquisição do investimento, a diferença entre o valor de aquisição e o valor patrimonial
da participação societária adquirida;
III – as perdas de que trata o inciso I deverão
ser adicionadas ao lucro líquido da instituição a ser
incorporada, para fins de determinação do lucro real
e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido;
IV – após a incorporação, o ágio a que se refere
o inciso II, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte;
V – para efeitos de determinação do lucro real,
a soma do ágio amortizado com o valor compensado
dos prejuízos fiscais de períodos-base anteriores não
poderá exceder, em cada período-base, a trinta por
cento do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação aplicável;
VI – o valor do ágio amortizado deverá ser adicionado ao lucro líquido, para efeito de determinar a base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica
às incorporações realizadas até 31 de dezembro de
1996, observada a exigência de a instituição incorporadora ser associada à entidade administradora do
mecanismo de proteção a titulares de crédito, de que
trata o § 2o do art. 1o.
§ 2o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4o O Fundo Garantidor de Crédito, de que
tratam as Resoluções nos 2.197, de 31 de agosto de
1995, e 2.211, de 16 de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacional, é isento do imposto de renda,
inclusive no tocante aos ganhos líquidos mensais e à
retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicação
financeira de renda fixa e de renda variável, bem como
da contribuição social sobre o lucro líquido.
....................................................................................
LEI No 10.214, DE 27 DE MARÇO DE 2001
Conversão da MPv nº 2.115-16, de 2001
Dispõe sobre a atuação das câmaras e dos
prestadores de serviços de compensação
e de liquidação, no âmbito do sistema de
pagamentos brasileiro, e dá outras providências.
Art. 10. O Conselho Monetário Nacional, o Banco
Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários,
nas suas respectivas esferas de competência, baixarão
as normas e instruções necessárias ao cumprimento
desta Lei.
....................................................................................
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LEI Nº 11.803, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008
Conversão da MPv nº 435, de 2008
Altera a Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de
2001, dispõe sobre a utilização do superávit financeiro em 31 de dezembro de 2007,
e dá outras providências.
Art. 10. Ato normativo conjunto do Banco Central
do Brasil e do Ministério da Fazenda regulamentará
os procedimentos necessários para a execução do
disposto nos arts 2o a 6o desta Lei.
....................................................................................
LEI Nº 11.890, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008
Conversão da MPv nº 440, de 2008.
Mensagem de veto
Vide Lei nº 12.702, de 2012
Dispõe sobre a reestruturação da composição remuneratória das Carreiras de
Auditoria da Receita Federal do Brasil e
Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata
a Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004, das
Carreiras da Área Jurídica, de que trata a
Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, das
Carreiras de Gestão Governamental, de que
trata a Medida Provisória no 2.229-43, de 6
de setembro de 2001; das Carreiras do Banco Central do Brasil – BACEN, de que trata
a Lei no 9.650, de 27 de maio de 1998; e da
Carreira de Diplomata, de que trata a Lei
no 11.440, de 29 de dezembro de 2006; cria
o Plano de Carreiras e Cargos da Susep,
o Plano de Carreiras e Cargos da CVM e o
Plano de Carreiras e Cargos do IPEA; dispõe sobre a remuneração dos titulares dos
cargos de Técnico de Planejamento P-1501
do Grupo P-1500, de que trata a Lei no 9.625,
de 7 de abril de 1998, e dos integrantes da
Carreira Policial Civil dos extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia
e Roraima de que trata a Lei no 11.358, de
19 de outubro de 2006, sobre a criação de
cargos de Defensor Público da União e a
criação de cargos de Analista de Planejamento e Orçamento, e sobre o Sistema
de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC;
altera as Leis nos 10.910, de 15 de julho de
2004, 11.358, de 19 de outubro de 2006, e
9.650, de 27 de maio de 1998, 11.457, de 16
de março de 2007; revoga dispositivos da
Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, das Leis nos 9.650, de 27
de maio de 1998, 10.593, de 6 de dezembro
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de 2002, 10.910, de 15 de julho de 2004,
11.094, de 13 de janeiro de 2005, 11.344, de
8 de setembro de 2006, e 11.356, de 19 de
outubro de 2006; e dá outras providências.
Art. 34. Fica estruturado o Plano de Carreiras
e Cargos da Superintendência de Seguros Privados
– SUSEP, abrangendo os titulares de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Susep, de
que tratam o art. 38 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, e a Lei nº 9.015, de 30 de março
de 1995, composto pelas seguintes Carreiras e cargos:
I – de nível superior, Carreira de Analista Técnico
da Susep, composta pelos cargos de Analista Técnico
da Susep; e
II – de nível intermediário, cargos de provimento
efetivo de nível intermediário do Quadro de Pessoal
da Susep.
Parágrafo único. Os cargos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo são de provimento efetivo
e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 46. Os titulares dos cargos integrantes da
Carreira a que se refere o inciso I do caput do art. 34
desta Lei passam a ser remunerados exclusivamente
por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo
são os fixados no Anexo IX desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.
Art. 66. Os integrantes da Carreira de Analista
Técnico da Susep somente poderão ser cedidos ou
ter exercício fora do respectivo órgão de lotação nas
seguintes situações:
I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza Especial ou cargos em comissão de nível igual ou
superior a DAS-4 do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, ou equivalentes, em outros órgãos da União,
em autarquias ou em fundações públicas federais;
III – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou sociedade de economia
mista federal;
IV – cessões para o exercício dos cargos de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura
de capital ou de município com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, de cargos em comissão de
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 no âmbito
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e de dirigente máximo de entidade da administração pública
desses entes federados; e
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V – cessão para o exercício de cargos em comissão nos seguintes órgãos do Ministério da Fazenda:
a) Gabinete do Ministro de Estado; e
b) Secretaria-Executiva.
V – exercício dos cargos de Secretário de Estado ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de entidade da administração pública no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura
de capital ou de município com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 479, de 2009)
V – exercício dos cargos de Secretário de Estado ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de entidade da administração pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de capital ou de município com mais de 500.000
(quinhentos mil) habitantes. (Redação dada pela Lei
nº 12;269, de 2010)
Art. 67. Fica estruturado o Plano de Carreiras e
Cargos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
abrangendo os titulares de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da CVM, de que trata o art.
3º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e a Lei
nº 9.015, de 30 de março de 1995, composto pelas
seguintes Carreiras e cargos:
I – de nível superior:
a) Carreira de Analista da CVM, composta pelos
cargos de Analista da CVM; e
b) Carreira de Inspetor da CVM, composta pelos
cargos de Inspetor da CVM;
II – de nível intermediário, cargos de Agente
Executivo da CVM e de Auxiliar de Serviços Gerais
do Quadro de Pessoal da CVM.
Parágrafo único. Os cargos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo são de provimento efetivo
e regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 81. Os titulares dos cargos integrantes das
Carreiras a que se referem as alíneas a e b do inciso
I do caput do art. 67 desta Lei passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela
única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória.
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo
são os fixados no Anexo XIV desta Lei, com efeitos
financeiros a partir das datas nele especificadas.
Art. 101. Os integrantes das Carreiras de Analista
da CVM e de Inspetor da CVM somente poderão ser
cedidos ou ter exercício fora do respectivo órgão de
lotação nas seguintes situações:
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I – requisições previstas em lei para órgãos e
entidades da União;
II – cessões para o exercício de cargo de Natureza Especial ou cargos em comissão de nível igual ou
superior a DAS-4 do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, ou equivalentes, em outros órgãos da União,
em autarquias ou em fundações públicas federais;
III – exercício de cargo de diretor ou de presidente de empresa pública ou de sociedade de economia
mista federal;
IV – cessões para o exercício dos cargos de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de prefeitura
de capital ou de município com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, de cargos em comissão de
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 no âmbito
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e de dirigente máximo de entidade da administração pública
desses entes federados; e
V – cessão para o exercício de cargos em comissão no Gabinete do Ministro de Estado e na Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda.
V – exercício dos cargos de Secretário de Estado ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de
nível equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de entidade da administração pública no
âmbito dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura
de capital ou de município com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 479, de 2009)
V – exercício dos cargos de Secretário de Estado
ou do Distrito Federal, de cargos em comissão de nível
equivalente ou superior ao de DAS-4 ou de dirigente
máximo de entidade da administração pública no âmbito
dos Estados, do Distrito Federal, de prefeitura de capital
ou de município com mais de 500.000 (quinhentos mil)
habitantes. (Redação dada pela Lei nº 12;269, de 2010)
....................................................................................
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Texto compilado
Mensagem de veto
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais.
....................................................................................
LEI Nº 9.015, DE 30 DE MARÇO DE 1995
Regulamento
Conversão da MPv nº 924, de 1995
Institui a “Retribuição Variável da Comissão
de Valores Mobiliários (RVCVM) e a Retribuição Variável da Superintendência de
Seguros Privados (RVSUSEP), atribuídas
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aos titulares de cargos efetivos da CVM e
da SUSEP, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 130,
DE 17 DE ABRIL DE 2009
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das
Leis nos 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
....................................................................................
LEI Nº 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962
Regulamento
Regulamento
Vide texto compilado
Vide Decreto nº 91.152, de 1985
(Vide Decreto-lei nº 2.469, de 1988)
Disciplina a aplicação do capital estrangeiro
e as remessas de valores para o exterior e
dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Texto compilado
Mensagem de Veto
Vigência
(Vide Decreto-lei nº 2.064, de 1983)
(Vide Decreto-lei nº 2.065, de 1983)
Vide Decreto nº 91.152, de 1985
Dispõe sobre a Política e as Instituições
Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965
(Vide Decreto-lei nº 1.980, de 1982)
(Vide Decreto-lei nº 1.986, de 1982)
(Vide Decreto-lei nº 1.401, de 1975)
Texto compilado
Disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 9.025,
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1946
Vide Lei nº 156, de 1947
Vide Decreto nº 30.363, de 1952
Dispõe sôbre as operações de câmbio, regulamenta o retôrno de capitais estrangeiros e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Texto compilado
Regulamento
(Vide Lei nº 6.704, de 1979)
(Vide Decreto-Lei nº 2.420, de 1988)
Dispõe sôbre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Texto compilado
Regulamento
(Vide Lei nº 6.704, de 1979)
(Vide Decreto-Lei nº 2.420, de 1988)
Dispõe sôbre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Introdução
Art 1º Tôdas as operações de seguros privados
realizados no País ficarão subordinadas às disposições
do presente Decreto-lei.
Art 2º O contrôle do Estado se exercerá pelos
órgãos instituídos neste Decreto-lei, no interêsse dos
segurados e beneficiários dos contratos de seguro.
Art 3º Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias.
Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições
dêste Decreto-lei os seguros do âmbito da Previdência Social, regidos pela legislação especial pertinente.
Art 4º Integra-se nas operações de seguros privados o sistema de cosseguro, resseguro e retrocessão, por forma a pulverizar os riscos e fortalecer as
relações econômicas do mercado.
Parágrafo único. Aplicam-se aos estabelecimentos autorizados a operar em resseguro e retrocessão, no
que couber, as regras estabelecidas para as sociedades seguradoras. (Incluído pela Lei nº 9.932, de 1999)

61786 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art 5º A política de seguros privados objetivará:
I – Promover a expansão do mercado de seguros
e propiciar condições operacionais necessárias para
sua integração no processo econômico e social do País;
II – Evitar evasão de divisas, pelo equilíbrio do
balanço dos resultados do intercâmbio, de negócios
com o exterior;
III – Firmar o princípio da reciprocidade em operações de seguro, condicionando a autorização para
o funcionamento de emprêsas e firmas estrangeiras e
igualdades de condições no país de origem;
III – Firmar o princípio da reciprocidade em operações de seguro, condicionando a autorização para
o funcionamento de emprêsas e firmas estrangeiras a
igualdade de condições no país de origem; (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
IV – Promover o aperfeiçoamento das Sociedades Seguradoras;
V – Preservar a liquidez e a solvência das Sociedades Seguradoras;
VI – Coordenar a política de seguros com a política de investimentos do Govêrno Federal, observados
os critérios estabelecidos para as políticas monetária,
creditícia e fiscal.
Art 6º A colocação de seguros e resseguros no
exterior será limitada aos riscos que não encontrem
cobertura no País ou que não convenham aos interêsses nacionais.
Art. 6o A contratação de seguros no exterior dependerá de autorização da SUSEP e será limitada aos
riscos que não encontrem cobertura no País ou que
não convenham aos interesses nacionais. (Redação
dada pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
Parágrafo único. O CNSP disporá sobre a colocação de resseguro no exterior. (Incluído pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional de Seguros Privados
Art 7º Compete privativamente ao Govêrno Federal formular a política de seguros privados, legislar
sôbre suas normas gerais e fiscalizar as operações
no mercado nacional;
Art 7º Compete privativamente ao Govêrno Federal formular a política de seguros privados, legislar
sôbre suas normas gerais e fiscalizar as operações
no mercado nacional; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 8º Fica instituído o Sistema Nacional de Seguros Privados, regulado pelo presente Decreto-lei e
constituído:

Setembro de 2013

a) do Conselho Nacional de Seguros Privados
– CNSP;
b) da Superintendência de Seguros Privados
– SUSEP;
c) do Instituto de Resseguros ao Brasil – IRB;
c) dos resseguradores; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
d) das Sociedades autorizadas a operar em seguros privados;
e) dos corretores habilitados.
CAPÍTULO III
Disposições Especiais Aplicáveis ao Sistema
Art 9º Os seguros serão contratados mediante
propostas assinadas pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das
respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo
seguinte.
Art 10. É autorizada a contratação de seguros
por simples emissão de bilhete de seguro, mediante
solicitação verbal do interessado.
§ 1º O CNSP regulamentará os casos previstos
neste artigo, padronizando as cláusulas e os impressos necessários.
§ 2º Não se aplicam a tais seguros as disposições do artigo 1.433 do Código Civil.
Art 11. Quando o seguro fôr contratado na forma
estabelecida no artigo anterior, a boa fé da Sociedade
Seguradora, em sua aceitação, constitui presunção “
juris tantum “.
1º Sobrevindo o sinistro, a prova da ocorrência
do risco coberto pelo seguro e a justificação de seu
valor competirão ao segurado ou beneficiário.
§ 2º Será lícito à Sociedade Seguradora argüir a
existência de circunstância relativa ao objeto ou interêsse segurado cujo conhecimento prévio influiria na
sua aceitação ou na taxa de seguro, para exonerar-se
da responsabilidade assumida, até no caso de sinistro.
Nessa hipótese, competirá ao segurado ou beneficiário provar que a Sociedade Seguradora teve ciência
prévia da circunstância argüida.
§ 3º A violação ou inobservância, pelo segurado,
seu preposto ou beneficiário, de qualquer das condições estabelecidas para a contratação de seguros na
forma do disposto no artigo 4º exonera a Sociedade
Seguradora da responsabilidade assumida.
§ 3º A violação ou inobservância, pelo segurado,
seu preposto ou beneficiário, de qualquer das condições estabelecidas para a contratação de seguros na
forma do disposto no artigo 10 exonera a Sociedade
Seguradora da responsabilidade assumida. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
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§ 4º É vedada a realização de mais de um seguro cobrindo o mesmo objeto ou interêsse, desde que
qualquer dêles seja contratado mediante a emissão
de simples certificado, salvo nos casos de seguros
de pessoas.
Art 12. A obrigação do pagamento do prêmio
pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na apólice
ou bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do
seguro até o pagamento do prêmio e demais encargos.
Parágrafo único. Qualquer indenização decorrente do contrato de seguros dependerá de prova de
pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência do
sinistro.
Art 13. As apólices não poderão conter cláusula
que permita rescisão unilateral dos contratos de seguro
ou por qualquer modo subtraia sua eficácia e validade
além das situações previstas em Lei.
Art 14. Fica autorizada a contratação de seguros
com a cláusula de correção monetária para capitais
e valôres, observadas equivalência atuarial dos compromissos futuros assumidos pelas partes contratantes, na forma das instruções do Conselho Nacional de
Seguros Privados.
Art 15. A critério do CNSP, o Govêrno Federal
poderá assumir riscos catastróficos e excepcionais
por intermédio do IRB, desde que interessem à economia e segurança do País. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
Parágrafo único. O Banco Nacional de Habitação poderá assumir os riscos decorrentes das operações do Sistema Financeiro da Habitação que não
encontrem cobertura no mercado nacional, a taxas e
condições compatíveis com as necessidades do Sistema Financeiro da Habitação. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
Art 16. É criado o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, com a finalidade de garantir a estabilidade
dessas operações e atender à cobertura suplementar
dos riscos de catástrofe. (Vide Lei complementar nº
137, de 2010) (Vide Lei complementar nº 137, de 2010)
Parágrafo Único. O Fundo será administrado
pelo IRB e seus recursos aplicados segundo o estabelecido pelo CNSP.
Parágrafo único. (VETADO). (Redação dada pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 17. O Fundo de Estabilidade do Seguro Rural
será constituído: (Vide Lei complementar nº 137, de
2010) (Vide Lei complementar nº 137, de 2010)
a) dos excedentes do máxiino admissível tècnicamente como lucro nas operações de seguros de
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crédito rural, seus resseguros e suas retrocessões,
segundo os limites fixados pelo CNSP;
b) dos recursos previstos no artigo 28 dêste
decreto-lei;
b) dos recursos previstos no artigo 23, parágrafo
3º, dêste Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei
nº 296, de 1967)
c) por dotações orçamentárias anuais, durante
dez anos, a partir do presente decreto-lei, mediante
o crédito especial necessário para cobrir a deficiência
operacional do exercício anterior.
c) por dotações orçamentárias anuais, durante
dez anos, a partir do presente Decreto-lei ou mediante
o crédito especial necessário para cobrir a deficiência
operacional do exercício anterior. (Redação dada pelo
Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 18. As instituições financeiras do sistema nacional de Crédito Rural enumeradas no art. 7º da Lei
número 4.829, de 5.11.65, que concederem financiamento à agricultura e à pecuária, promoverão os contratos de financiamento e de seguro rural concomitante
e automàticamente. (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 1º O seguro obedecerá às normas e limites
fixados pelo CNSP, sendo obrigatório o financiamento
dos prêmios pelas instituições de que trata êste artigo.
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 2º O seguro obrigatório ficará limitado ao valor do financiamento, sendo constituída a instituição
financiadora como beneficiaria até a concorrência
de seu crédito. (Revogado pela Lei Complementar nº
126, de 2007)
Art 19. As operações de Seguro Rural gozam
de isenção tributária irrestrita, de quaisquer impostos
ou tributos federais. (Vide Lei complementar nº 137,
de 2010)
Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de: (Regulamento)
a) danos pessoais a passageiros de aeronaves
comerciais;
b) responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de vias terrestre, fluvial, lacustre e
marítima, de aeronaves e dos transportadores em geral;
b) – Responsabilidade civil dos proprietários de
veículos automotores de vias fluvial, lacustre, marítima,
de aeronaves e dos transportadores em geral. (Redação dada pela Lei nº 6.194, de 1974)
b) responsabilidade civil do proprietário de aeronaves e do transportador aéreo; (Redação dada pela
Lei nº 8.374, de 1991)
c) responsabilidade civil do construtor de imóveis
em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas;
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d) bens dados em garantia de empréstimos ou
financiamentos de instituições financeiras pública;
e) garantia do cumprimento das obrigações do
incorporador e construtor de imóveis; (Revogada pela
Medida Provisória nº 2.221, de 2001)
e) garantia do cumprimento das obrigações do
incorporador e construtor de imóveis;
f) garantia do pagamento a cargo de mutuário
da construção civil, inclusive obrigação imobiliária;
g) edifícios divididos em unidades autônomas;
h) incêndio e transporte de bens pertencentes
a pessoas jurídicas, situados no País ou nêle transportados;
i) crédito rural; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
j) crédito à exportação, quando concedido por
instituições financeiras públicas.
j) crédito à exportação, quando julgado conveniente pelo CNSP, ouvido o Conselho Nacional do
Comércio Exterior (CONCEX); (Redação dada pelo
Decreto-Lei nº 826, de 1969)
l) – Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. (Incluída pela Lei nº 6.194,
de 1974)
l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não; (Redação
dada pela Lei nº 8.374, de 1991)
m) responsabilidade civil dos transportadores
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por danos à
carga transportada. (Incluída pela Lei nº 8.374, de 1991)
Parágrafo único. Não se aplica à União a obrigatoriedade estatuída na alínea “h” deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 10.190, de 2001)
Art 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para
os eleitos de contratação e manutenção do seguro.
§ 1º Para os efeitos dêste decreto-lei, estipulante
é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros,
podendo acumular a condição de beneficiário.
§ 2º Nos seguros facultativos o estipulante é
mandatário dos segurados.
§ 3º O CNSP estabelecerá os direitos e obrigações do estipulante, quando fôr o caso, na regulamentação de cada ramo ou modalidade de seguro.
§ 4º O não recolhimento dos prêmios recebidos
de segurados, nos prazos devidos, sujeita o estipulante à multa, imposta pela SUSEP, de importância igual
ao dôbro do valor dos prêmios por êle retidos, sem
prejuízo da ação penal que couber. (Incluído pela Lei
nº 5.627, de 1970)
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Art 22. As instituições financeiras públicas não
poderão realizar operações ativas de crédito com as
pessoas jurídicas e firmas individuais que não tenham
em dia os seguros obrigatórios por lei, salvo mediante
aplicação da parcela de crédito, que fôr concedido no
pagamento dos prêmios em atraso.
Art 22. As instituições financeiras públicas não
poderão realizar operações ativas de crédito com as
pessoas jurídicas e firmas individuais que não tenham
em dia os seguros obrigatórios por lei, salvo mediante
aplicação da parcela do crédito, que fôr concedido, no
pagamento dos prêmios em atraso. (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Parágrafo único. Para participar de concorrências
abertas pelo Poder Público, é indispensável comprovar o pagamento dos prêmios dos seguros legalmente
obrigatórios.’
Art 23. Os seguros dos bens, direitos, créditos
e serviços dos órgãos do Poder Público, bem como
os de bens de terceiros que garantam operações dos
ditos órgãos, serão contratados diretamente com a
Sociedade Seguradora Nacional que fôr escolhida
mediante sorteio.
Art 23. Os seguros dos bens, direitos, créditos e
serviços dos órgãos do Poder Público da administração direta e indireta, bem como os de bens de terceiros que garantam operações dos ditos órgãos, serão
contratados diretamente com a Sociedade Seguradora
Nacional que fôr escolhida mediante sorteio. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 1º Nos casos de seguros não tarifados, a escolha da Sociedade Seguradora será feita por concorrência Pública. (Revogado pela Lei Complementar nº
126, de 2007)
§ 2º Para os sorteios e concorrências públicas,
o IRB determinará anualmente as faixas de cobertura
de mercado nacional para cada ramo ou modalidade
de seguro, fixando o limite de aceitação das Sociedades Seguradoras conforme as respectivas situações
econômico-financeiras e o índice de resseguro que
comportarem. (Revogado pela Lei Complementar nº
126, de 2007)
§ 3º As Sociedades Seguradoras responsáveis
pelos seguros previstas neste artigo recolherão ao IRB
as comissões corretagem admitidas pelo CNSP, para
crédito do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural.
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 24. Poderão operar em seguros privados
apenas Sociedades Anônimas ou Cooperativas, devidamente autorizadas.
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Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas
operarão únicamente em seguros agrícolas, de saúde
e de acidentes do trabalho.
Art 25. As ações das Sociedades Seguradoras
serão sempre nominativas.
Art 26. As Sociedades Seguradoras não estão
sujeitas a falência, nem poderão impetrar concordata.
Art. 26. As sociedades seguradoras não poderão
requerer concordata e não estão sujeitas à falência,
salvo, neste último caso, se decretada a liquidação extrajudicial, o ativo não for suficiente para o pagamento
de pelo menos a metade dos credores quirografários,
ou quando houver fundados indícios da ocorrência de
crime falimentar. (Redação dada pela Lei nº 10.190,
de 2001)
Art 27. Serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos
de seguro.
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a
aplicação das reservas técnicas das Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
Parágrafo único. Nos casos de seguros contratados com a cláusula de correção monetária é obrigatório o investimento das respectivas reservas nas
condições estabelecidas neste artigo.
Art 30. As Sociedades Seguradoras não poderão
conceder aos segurados comissões ou bonificações
de qualquer espécie, nem vantagens especiais que
importem dispensa ou redução de prêmio.
Art 31. É assegurada ampla defesa em qualquer
processo instaurado por infração ao presente Decreto-Lei sendo nulas as decisões proferidas com inobservância dêste preceito.
Art 31. É assegurada ampla defesa em qualquer
processo instaurado por infração ao presente Decreto-Lei, sendo nulas as decisões proferidas com inobservância dêste preceito. (Redação dada pelo Decreto-lei
nº 296, de 1967)
CAPÍTULO IV
Do Conselho Nacional de Seguros Privados
Art 32. É criado o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, ao qual compete primitivamente:
Art 32. É criado o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, ao qual compete privativamente: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
I – Fixar as diretrizes e normas da política de
seguros privados;
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II – Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades
subordinadas a êste Decreto-Lei, bem como a aplicação das penalidades previstas;
III – Estipular índices e demais condições técnicas sôbre tarifas, investimentos e outras relações
patrimoniais a serem observadas pelas Sociedades
Seguradoras;
IV – Fixar as características gerais dos contratos de seguros;
V – Fixar normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas Sociedades Seguradoras;
VI – Delimitar o capital do IRB e das Sociedades
Seguradoras, com a periodicidade mínima de dois anos,
determinando a forma de sua subscrição e realização;
VI – delimitar o capital das sociedades seguradoras e dos resseguradores; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
VII – Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro;
VIII – Disciplinar as operações de cosseguro,
nas hipóteses em que o IRB não aceite resseguro do
risco ou quando se tornar conveniente promover melhor distribuição direta dos negócios pelo mercado;
VIII – disciplinar as operações de co-seguro; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
IX – Conhecer dos recursos de decisão da SUSEP e do IRB, nos casos especificados neste Decreto-Lei; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de
2007)
X – Aplicar às Sociedades Seguradoras estrangeiras autorizadas a funcionar no País as mesmas
vedações ou restrições equivalentes às que vigorarem nos países da matriz, em relação às Sociedades
Seguradoras brasileiras ali instaladas ou que nêles
desejem estabelecer-se;
XI – Prescrever os critérios de constituição das
Sociedades Seguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das operações de seguro;
XII – Disciplinar a corretagem de seguros e a
profissão de corretor;
XIII – Corrigir os valores monetários expressos nêste Decreto-lei, de acôrdo com os índices do
Conselho Nacional de Economia; (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
XIV – Decidir sôbre sua própria organização,
elaborando o respectivo Regimento Interno;
XV – Regular a organização, a composição e o
funcionamento de suas Comissões Consultivas;
XVI – Regular a instalação e o funcionamento
das Bolsas de Seguro.
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XVII – fixar as condições de constituição e extinção de entidades autorreguladoras do mercado de
corretagem, sua forma jurídica, seus órgãos de administração e a forma de preenchimento de cargos
administrativos; (Incluído pela Lei complementar nº
137, de 2010)
XVIII – regular o exercício do poder disciplinar
das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem sobre seus membros, inclusive do poder de
impor penalidades e de excluir membros; (Incluído pela
Lei complementar nº 137, de 2010)
XIX – disciplinar a administração das entidades
autorreguladoras do mercado de corretagem e a fixação de emolumentos, comissões e quaisquer outras
despesas cobradas por tais entidades, quando for o
caso. (Incluído pela Lei complementar nº 137, de 2010)
Art 33. O CNSP compor-se-á dos seguintes
membros:
I – Ministro da Indústria e do Comércio, que será
seu presidente;
II – Ministro da Fazenda ou seu representante;
III – Ministro do Planejamento e da Coordenação
Econômica ou seu representante;
IV – Ministro da Saúde ou seu representante;
V – Ministro do Trabalho e Previdência Social ou
seu representante;
VI – Ministro da Agricultura ou seu representante;
Vll – Superintendente da Superintendência de
Seguros Privados;
VIII – Presidente do Instituto de Resseguros do
Brasil;
IX – Um representante do Conselho Federal de
Medicina;
X – Três representantes da iniciativa Privada
nomeados pelo Presidente da República, mediante
escolha dentre brasileiros dotados das qualificações
pessoais necessárias, com mandato de dois anos,
podendo ser reconduzidos.
X -Três representantes da iniciativa privada nomeados pelo Presidente da República, mediante escolha
dentre brasileiros dotados das qualificações pessoais
necessárias, com mandato de dois anos, podendo ser
reconduzidos, e três suplentes, igualmente nomeados
por igual prazo de 2 (dois) anos”.(Redação dada pelo
Decreto-lei nº 296, de 1967)
§ 1º O CNSP deliberará por maioria de votos, com
o “ quorum “ mínimo de seis membros, desde que presentes quatro dos primeiros enumerados neste artigo
cabendo ao Presidente também o voto de qualidade.
§ 1º O CNSP deliberará por maioria de votos,
com o “ quorum “ mínimo de seis membros, desde que
presentes quatro dos primeiros enumerados neste ar-
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tigo, cabendo ao Presidente também o voto de qualidade.(Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
§ 2º Em suas faltas ou impedimentos, o Presidente será substituído pelos Ministros de Estado integrantes do CNSP, na ordem estabelecida neste artigo.
§ 3º A SUSEP proverá os serviços da Secretaria
do CNSP, sob o contrôle dêste.
Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) será integrado pelos seguintes membros:
(Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
I – Ministro de Estado da Economia, Fazenda e
Planejamento, na qualidade de Presidente; (Redação
dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
II – Superintendente da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), na qualidade de Vice-Presidente; (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
III – Presidente do Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB); (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
IV – Presidente do Banco Central do Brasil; (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
V – Presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça; (Redação
dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
VI – um representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social; (Redação dada pela Lei
nº 8.127, de 1990)
VII – um representante do Ministério da Infra-Estrutura; (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
VIII – um representante do Ministério da Ação
Social; (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
IX – quatro representantes da iniciativa privada,
e respectivos suplentes, nomeados pelo Presidente
da República, escolhidos dentre brasileiros de ilibada
reputação e notório saber nas matérias de competência do CNSP, com mandato de dois anos, prorrogável por igual período, e indicados, em lista tríplice,
pelos órgãos superiores de classe que representem
os estabelecimentos de seguro, de capitalização e de
previdência privada aberta e a categoria profissional
dos corretores de seguros. (Redação dada pela Lei nº
8.127, de 1990)
§ 1° Os membros a que se referem os incisos II
a V serão substituídos, nos seus impedimentos e afastamentos, pelos respectivos substitutos eventuais e os
indicados nos incisos VI a VIII serão designados pelo
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, mediante indicação dos Ministros a que estejam
vinculados. (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 2° Os diretores da Susep e do IRB poderão
participar das reuniões do CNSP, sem direito a voto.
(Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 3° Qualquer dos membros a que se refere o
inciso IX deste artigo perderá seu mandato, se deixar
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de comparecer, sem motivo justificado, a três sessões
ordinárias consecutivas ou a seis alternadas, durante
o exercício. (Redação dada pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 4° O conselho deliberará mediante resoluções,
por maioria de votos, com a presença de, no mínimo,
nove membros. (Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 5° O Presidente do conselho terá, além do voto
ordinário, o de qualidade, cabendo-lhe, ainda, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante
interesse, ad referendum do conselho. (Incluído pela
Lei nº 8.127, de 1990)
§ 6° Quando deliberar ad referendum do conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado,
na primeira reunião posterior à prática do ato. (Incluído
pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 7° O Presidente do conselho poderá convidar
outros Ministros de Estado, bem como representantes
de entidades públicas ou privadas, para participar das
reuniões, não lhes sendo permitido, porém, o direito
de voto. (Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 8° O conselho reunir-se-á, ordinariamente, de
dois em dois meses, e, extraordinariamente, sempre
que for convocado por seu Presidente ou a requerimento de, pelo menos, nove de seus membros. (Incluído
pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 9° De cada reunião do conselho, será lavrada
a respectiva ata. (Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)
§ 10º A Susep proverá os serviços de secretaria
do CNPS e promoverá a publicação de suas resoluções.(Incluído pela Lei nº 8.127, de 1990)
Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP será integrado pelos seguintes membros:
(Redação dada pela Lei nº 9.656, de 1998)
I – Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representante legal; (Redação dada pela Lei nº 9.656,
de 1998)
II – Ministro de Estado da Saúde, ou seu representante legal; (Redação dada pela Lei nº 9.656, de
1998)
III – Ministro de Estado da Justiça, ou seu representante legal; (Redação dada pela Lei nº 9.656,
de 1998)
IV – Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, ou seu representante legal; (Redação
dada pela Lei nº 9.656, de 1998)
V – Presidente do Banco Central do Brasil, ou
seu representante legal; (Redação dada pela Lei nº
9.656, de 1998)
VI – Superintendente da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP, ou seu representante legal; (Redação dada pela Lei nº 9.656, de 1998)
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VII – Presidente do Instituto de Resseguros do
Brasil – IRB, ou seu representante legal. (Redação
dada pela Lei nº 9.656, de 1998)
§ 1o O Conselho será presidido pelo Ministro
de Estado da Fazenda e, na sua ausência, pelo Superintendente da SUSEP. (Redação dada pela Lei nº
9.656, de 1998)
§ 2o O CNSP terá seu funcionamento regulado em regimento interno. (Redação dada pela Lei nº
9.656, de 1998)
Art. 33. O CNSP será integrado pelos seguintes
membros:(Restabelecido com nova redação pela Lei
nº 10.190, de 2001)
I – Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representante; (Restabelecido com nova redação pela
Lei nº 10.190, de 2001)
II – representante do Ministério da Justiça; (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 10.190, de 2001)
III – representante do Ministério da Previdência e
Assistência Social; (Restabelecido com nova redação
pela Lei nº 10.190, de 2001)
IV – Superintendente da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP; (Restabelecido com nova
redação pela Lei nº 10.190, de 2001)
V – representante do Banco Central do Brasil;
(Restabelecido com nova redação pela Lei nº 10.190,
de 2001)
VI – representante da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (Restabelecido com nova redação pela
Lei nº 10.190, de 2001)
§ 1o O CNSP será presidido pelo Ministro de
Estado da Fazenda e, na sua ausência, pelo Superintendente da SUSEP. (Restabelecido com nova redação
pela Lei nº 10.190, de 2001)
§ 2o O CNSP terá seu funcionamento regulado
em regimento interno. (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 10.190, de 2001)
Art 34. Com audiência obrigatória nas deliberações relativas às respectivas finalidades específicas,
funcionarão junto ao CNSP as seguintes Comissões
Consultivas:
I – de Saúde;
Il – do Trabalho;
III – de Transporte;
IV – Mobiliária e de Habitação;
V – Rural;
VI – Aeronáutica;
VII – de Crédito;
VIII – de Corretores.
§ 1º – O CNSP poderá criar outras Comissões
Consultivas, desde que ocorra justificada necessidade.
§ 2º – A organização, a composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão regulados
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pelo CNSP, cabendo ao seu Presidente designar os
representantes que as integrarão mediante indicação
das entidades participantes delas.
§ 2º – A organização, a composição e o funcionamento das Comissões Consultivas serão regulados
pelo CNSP, cabendo ao seu Presidente designar os
representantes que as integrarão, mediante indicação
das entidades participantes delas. (Redação dada pelo
Decreto-lei nº 296, de 1967)
CAPÍTULO V
Da Superintendência de Seguros Privados
SEÇÃO I
Art 35. Fica criada a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), entidade autárquica, jurisdicionada ao Ministério da Indústria e do Comércio,
dotada de personalidade jurídica de Direito Público,
com autonomia administrativa e financeira.
Parágrafo único. A sede da SUSEP será na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, até que
o Poder Executivo a fixe, em definitivo, em Brasília.
Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento
e operações das Sociedades Seguradoras:
a) processar os pedidos de autorização, para
constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de contrôle acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar sôbre os mesmos e encaminhá-los
ao CNSP;
b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de
acôrdo com as diretrizes do CNSP;
c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatòriamente pelo
mercado segurador nacional;
d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério
fixado pelo CNSP;
e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixas as taxas aplicáveis;
e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis;
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
f) autorizar a movimentação e liberação dos bens
e valôres obrigatòriamente inscritos em garantia das
reservas técnicas e do capital vinculado;
g) fiscalizar a execução das normas gerais de
contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para as
Sociedades Seguradoras;
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h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento dêste Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar
as penalidades cabíveis;
i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a autorização para funcionar no País;
j) organizar seus serviços, elaborar e executar
seu orçamento.
k) fiscalizar as operações das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, inclusive
o exato cumprimento deste Decreto-Lei, de outras
leis pertinentes, de disposições regulamentares
em geral e de resoluções do Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP), e aplicar as penalidades cabíveis; e (Incluído pela Lei complementar
nº 137, de 2010)
l) celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qualquer parte do território
nacional, observadas as normas da legislação em vigor. (Incluído pela Lei complementar nº 137, de 2010)
SEÇÃO II
Da Administração da SUSEP
Art 37. A administração da SUSEP será exercida
por um Superintendente nomeado pelo Presidente da
República, mediante indicação do Ministro da Indústria
e do Comércio.
Parágrafo único. O Regimento Interno da SUSEP, aprovado por Decreto do Poder Executivo, fixará
a competência e as atribuições do Superintendente.
Art 37. A administração da SUSEP será exercida
por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da
República, mediante indicação do Ministro da Indústria
e do Comércio, que terá as suas atribuições definidas
no Regulamento dêste Decreto-lei e seus vencimentos fixados em Portaria do mesmo Ministro. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)
Parágrafo único. A organização interna da SUSEP
constará de seu Regimento, que será aprovado pelo
CNSP. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)
SEÇÃO III
Art 38. O quadro de pessoal da SUSEP será
constituído do pessoal que fôr admitido mediante concurso público de provas e títulos.
§ 1º Poderá ser admitido pessoal contratado, nos
têrmos da legislação trabalhista.
§ 2º Integrarão o quadro de pessoal da SUSEP
as séries de classe de Inspetores de Seguros.
Art. 38. Os cargos da SUSEP sómente poderão
ser preenchidas mediante concurso público de provas,
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ou de provas e títulos, salvo os da direção e os casos
de contratação, por prazo determinado, de prestação
de serviços técnicos ou de natureza especializada.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)
Parágrafo único. O pessoal da SUSEP reger-se-á pela legislação trabalhista e os seus níveis salariais
serão fixados pelo Superintendente, com observância
do mercado de trabalho, ouvido o CNSP. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 168, de 1967)
SEÇÃO IV
Dos Recursos Financeiros
Art 39. Do produto da arrecadação do impôsto
sôbre operações financeiras a que se refere a Lei nº
5.143, de 20-10-66, será destacada a parcela necessária ao custeio das atividades da SUSEP.
Art 40. Constituem ainda recursos da SUSEP:
I – O produto das multas aplicadas pela SUSEP;
II – Dotação orçamentária específica ou créditos especiais;
III – Juros de depósitos bancários;
IV – A participação que lhe fôr atribuída pelo
CNSP no fundo previsto no art. 16;
V – Outras receitas ou valores adventícios, resultantes de suas atividades.
CAPÍTULO VI
Do Instituto de Resseguros do Brasil
SEÇÃO I
Da Natureza Jurídica, Finalidade, Constituição e
Competência
Art 41. O IRB é uma sociedade de economia
mista, dotada de personalidade jurídica própria de Direito Privado e gozando de autonomia administrativa
e financeira.
Parágrafo único – O IRB será representado em
juízo ou fora dêle por seu Presidente e responderá no
fôro comum.
Art 42. O IRB tem a finalidade de regular o cosseguro, o resseguro e a retrocessão, bem como promover o desenvolvimento das operações de seguro,
segundo as diretrizes do CNSP. (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
Art 43. O capital do IRB será de Cr$ 7.000.000.000
(sete bilhões de cruzeiros) divididos em 700.000 (setecentas mil ações) no valor unitário de Cr$ 10.000 (dez
mil cruzeiros), das quais 50% (cinqüenta por cento)
de propriedade das Entidades federais de previdência social (acionistas classe “A”) e as restantes 50%
(cinqüenta por cento) das Sociedades Seguradoras
(acionistas classe “B”).
§ 1º O IRB pode aumentar seu capital alterando
o número de ações ou o valor unitário delas, inclusive
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pela incorporação da correção monetária do seu ativo
imobilizado, mediante proposta do Conselho Técnico
e aprovação do Ministro da Indústria e do Comércio.
§ 2º As ações do IRB, que poderão ser substituídas por títulos e cautelas múltiplas, não se prestarão
a garantia, exceto as de classe “B”, que constituirão
caução permanente de garantia, em favor do IRB, das
operações das Sociedades Seguradoras.
§ 3º A transferência de ações só poderá ocorrer
entre acionistas da mesma classe, dependendo de prévia autorização do Conselho Técnico do IRB, ao qual
incumbirá fixar o ágio para atender à valorização das
reservas, fundos e provisões do Instituto.
Art. 43. O capital social do IRB é representado
por ações escriturais, ordinárias e preferenciais, todas
sem valor nominal. (Redação dada pela Lei nº 9.482,
de 1997)
Parágrafo único. As ações ordinárias, com direito
a voto, representam, no mínimo, cinqüenta por cento
do capital social. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)
Art 44. Compete ao IRB,
Art 44. Compete ao IRB: (Redação dada pelo
Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
I – Na qualidade de órgão regulador de cosseguro, resseguro e retrocessão: (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
a) elaborar e expedir normas reguladoras de
cosseguro, resseguro e retrocessão; (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
b) aceitar o resseguro obrigatório e facultativo,
do País ou do exterior; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
c) reter o resseguro aceito, na totalidade ou em
parte; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de
2007)
d) promover a colocação, no exterior, de seguro,
cuja aceitação não convenha aos interêsses do País
ou que nêle não encontre cobertura; (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
e) impor penalidade às Sociedades Seguradoras
por infrações cometidas na qualidade de cosseguradoras, resseguradas ou retrocessionárias; (Revogado
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
f) organizar e administrar consórcios, recebendo
inclusive cessão integral de seguros; (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
g) proceder à liquidação de sinistros, de conformidade com os critérios traçados pelas normas de
cada ramo de seguro; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
h) distribuir pelas Sociedades a parte dos resseguros que não retiver e colocar no exterior as res-
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ponsabilidades excedentes da capacidade do mercado
segurador interno, ou aquelas cuja cobertura fora do
País convenha aos interêsses nacionais; (Revogado
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
i) representar as retrocessionárias nas liquidações de sinistros amigáveis ou judiciais; (Revogado
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
j) publicar revistas especializadas e da capacidade do mercado nacional de seguros.
j) promover o pleno aproveitamento da capacidade do mercado nacional de seguros. (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
II – Na qualidade de promotor do desenvolvimento das operações de seguro, dentre outras atividades.
II – Na qualidade de promotor do desenvolvimento das operações de seguro, dentre outras atividades: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
a) organizar cursos para a formação e aperfeiçoamento de técnicos em seguro; (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
b) promover congressos, conferências, reuniões, simpósios e dêles participar; (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
c) incentivar a criação e o desenvolvimento de
associações técnico-científicas; (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
d) organizar plantas cadastrais, registro de embarcações e aeronaves, vistoriadores e corretores;
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
e) compilar, processar e divulgar dados estatísticos; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
f) publicar, revistas especializadas e outras obras
de natureza técnica. (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 45. Caberá ao IRB a administração das Bolsas de Seguro, destinadas a promover a colocação, no
País ou no exterior, de seguros e resseguros especiais
que não encontrem cobertura normal nas Sociedades
Seguradoras participantes do mercado nacional. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Parágrafo único. As Bôlsas de Seguro poderão ser criadas nas capitais dos Estados, por ato do
CNSP, mediante proposta do IRB. (Revogado pela Lei
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
SEÇÃO II
Da Administração e do Conselho Fiscal
Art 46. A administração do IRB compreenderá:
I – A Presidência;
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II – O Conselho Técnico – CT;
III – O Conselho Fiscal – CF.
Art. 46. São órgãos de administração do IRB o
Conselho de Administração e a Diretoria. (Redação
dada pela Lei nº 9.482, de 1997)
§ 1º O Conselho de Administração é composto
por seis membros, eleitos pela Assembléia Geral, sendo: (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)
I – três membros indicados pelo Ministro de
Estado da Fazenda, dentre eles: (Incluído pela Lei nº
9.482, de 1997)
a) o Presidente do Conselho; (Incluída pela Lei
nº 9.482, de 1997)
b) o Presidente do IRB, que será o Vice-Presidente do Conselho; (Incluída pela Lei nº 9.482, de 1997)
II – um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento e orçamento; (Incluído pela Lei
nº 9.482, de 1997)
III – um membro indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais; (Incluído pela Lei nº
9.482, de 1997)
IV – um membro indicado pelos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias. (Incluído pela
Lei nº 9.482, de 1997)
§ 2º A Diretoria do IRB é composta por seis
membros, sendo o Presidente e o Vice-Presidente
Executivo nomeados pelo Presidente da República,
por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, e os
demais eleitos pelo Conselho, de Administração. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)
§ 3º Enquanto a totalidade das ações ordinárias
permanecer com a União, aos acionistas detentores de
ações preferenciais será facultado o direito de indicar
até dois membros para o Conselho de Administração
do IRB. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)
§ 4º Os membros do Conselho de Administração
e da Diretoria do IRB terão mandato de três anos, observado o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)
Art 47. Os estatutos fixarão a competência e
as atribuições do Presidente e do Conselho Técnico.
Art. 47 O Conselho Fiscal do IRB é composto
por cinco membros efetivos e respectivos suplentes,
eleitos pela Assembléia Geral, sendo: (Redação dada
pela Lei nº 9.482, de 1997)
I – três membros e respectivos suplentes indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda, dentre os
quais um representante do Tesouro Nacional; (Incluído
pela Lei nº 9.482, de 1997)
II – um membro e respectivo suplente eleitos,
em votação em separado, pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias; (Incluído pela Lei
nº 9.482, de 1997)
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III – um membro e respectivo suplente eleitos
pelos acionistas detentores de ações preferenciais sem
direito a voto ou com voto restrito, excluído o acionista
controlador, se detentor dessa espécie de ação.(Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)
Parágrafo único. Enquanto a totalidade das ações
ordinárias permanecer com a União, aos acionistas detentores de ações preferenciais será facultado o direito
de indicar até dois membros para o Conselho Fiscal
do IRB. (Incluído pela Lei nº 9.482, de 1997)
Art 48. O Presidente será nomeado pelo Presidente da República e tomará posse perante o Ministro
da Indústria e do Comércio.
Parágrafo único. Para substituir o Presidente do
IRB em seus impedimentos, haverá um Vice-Presidente,
escolhido pelo Presidente da República dentre os Conselheiros que representem os acionistas da classe “A”.
Art. 48. Os estatutos fixarão a competência do
Conselho de Administração e da Diretoria do IRB. (Redação dada pela Lei nº 9.482, de 1997)
Art 49. O Conselho Técnico do IRB será composto de seis membros, denominados Conselheiros, dos
quais três nomeados por livre escolha do Presidente
da República, como representantes dos acionistas da
classe “A”, e três eleitos pelos acionistas da classe “B”,
dentre brasileiros que exerçam cargos de direção ou
técnicos na administração das Sociedades Seguradoras. (Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)
§ 1º Cada Sociedade Seguradora terá direito a
um voto; (Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)
§ 2º Os Conselheiros representantes dos acionistas da classe “B” terão mandato de dois anos; (Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)
§ 3º Os membros do Conselho Técnico tomarão
posse perante o Presidente do IRB. (Revogado pela
Lei nº 9.482, de 1997)
Art 50. O Presidente e os Conselheiros não contraem obrigação pessoal, individual ou solidária pelos
atos praticados no exercício dos respectivos cargos,
mas são responsáveis pela negligência, falta de exação,
culpa ou dolo com que desempenharem suas funções.
(Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)
Art 51. Os Estatutos disporão sôbre os vencimentos e as gratificações do Presidente e Membros
do Conselho Técnico, regulando também as eleições,
a posse e a substituição dos Conselheiros. (Revogado
pela Lei nº 9.482, de 1997)
Art 52. Não poderão ser membros efetivos ou
suplentes do Conselho Técnico do IRB: (Revogado
pela Lei nº 9.482, de 1997)
a) parentes consangüíneos até o segundo grau,
cunhado, sogro, ou genro do Presidente, dos membros
efetivos ou suplente do aludido Conselho;
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a) parentes consangüíneos até o segundo grau,
cunhado, sogro, ou genro do Presidente, dos membros
efetivos ou suplentes do aludido Conselho;(Redação
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela
Lei nº 9.482, de 1997)
b) administradores, gerentes ou quaisquer servidores de Sociedade Seguradora de que faça parte
algum outro membro efetivo ou suplente dos Conselhos Técnico ou Fiscal. (Revogado pela Lei nº 9.482,
de 1997)
Art 53. O IRB terá um Conselho Fiscal – CF,
composto de dois representantes dos acionistas da
classe “A” e um representante dos da classe “B”, cada
um com o respectivo suplente. (Revogado pela Lei nº
9.482, de 1997)
§ 1º O provimento dos cargos do CF obedecerá
à sistemática estabelecida no artigo 49, vigendo restrições idênticas às do artigo 52, ambos dêste decreto-lei. (Revogado pela Lei nº 9.482, de 1997)
§ 2º Os membros do CF tomarão posse perante
o Ministro da Indústria e do Comércio. (Revogado pela
Lei nº 9.482, de 1997)
Art 54. Os Estatutos fixarão a competência do
CF e a remuneração de seus membros. (Revogado
pela Lei nº 9.482, de 1997)
SEÇÃO III
Do Pessoal
Art 55. Os serviços do IRB serão executados
por pessoal admitido mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos, cabendo aos Estatutos
regular suas condições de realização, bem como os
direitos, vantagens e deveres dos servidores, inclusive
as punições aplicáveis.
§ 1º A nomeação para cargo em comissão será
feita pelo Presidente, depois de aprovada sua criação
pelo Conselho Técnico.
§ 2º É permitida a contratação de pessoal destinado a funções técnicas especializadas ou para serviços auxiliares de manutenção, transporte, higiene
e limpeza.
§ 3º Ficam assegurados aos servidores do IRB
os direitos decorrentes de normas legais em vigor, no
que digam respeito à participação nos lucros, aposentadoria, enquadramento sindical, estabilidade de
aplicação da legislação do trabalho.
§ 3º Ficam assegurados aos servidores do IRB
os direitos decorrentes de normas legais em vigor, no
que digam respeito à participação nos lucros, aposentadoria, enquadramento sindical, estabilidade e aplicação da legislação do trabalho. (Redação dada pelo
Decreto-lei nº 296, de 1967)
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§ 4º Os vencimentos dos servidores do IRB
constarão de quadro aprovado pelo Conselho Técnico,
mediante proposta do Presidente. (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
SEÇÃO IV
Das Operações
Art 56. O IRB opera em qualquer tipo de resseguro ou de retrocessão, segundo as normas aprovadas pelo Conselho Técnico e dentro das diretrizes
traçadas pelo CNSP, que regulamentará a realização
dos seguros previstos no artigo 20 do Capítulo III dêste decreto-lei. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 57. As operações do IRB têm a garantia de
seu capital e reservas e, subsidiáriamente, a da União.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 58. A aceitação de resseguro pelo IRB é obrigatória, em princípio, para as responsabilidades originárias e para os riscos acessórios. (Revogado pela Lei
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
Art 59. O IRB poderá organizar e dirigir consórcios, inclusive dêles participar, sendo considerado
ressegurador e ficando as Sociedades Seguradoras,
nesse caso, como retrocessionárias. (Revogado pela
Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 60. É obrigatória a aceitação da retrocessão
do IRB pelas Sociedades Seguradoras autorizadas a
operar no País. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
§ 1º A circunstância de não operarem em seguro, no ramo e modalidade da retrocessão, não exime
as Sociedades Seguradoras das obrigações estabelecidas neste artigo.
§ 1º A circunstância de não operarem em seguro,
no ramo e modalidade da retrocessão não exime as
Sociedades Seguradoras das obrigações estabelecidas neste artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº
296, de 1967) (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 2º Na distribuição das retrocessões, o IRB levará em conta o volume e o resultado dos resseguros
recebidos, bem como a orientação técnica e a situação
econômico-financeira das Sociedades Seguradoras.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 61. O IRB poderá efetuar adiantamentos às
Sociedades Seguradoras, por conta de recuperação
de indenizações provenientes de sinistros. (Revogado
pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
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§ 1º No caso de receberem adiantamento,
as Sociedades Seguradoras ficarão obrigadas a
aplicá-lo na liquidação dentro de 30 dias. Constitui
crime de apropriação indébita a falta de utilização
dos adiantamentos recebidos, na forma e no prazo
previstos neste parágrafo. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 2º Os diretores e administradores das Sociedades Seguradoras respondem civil e criminalmente
pela inobservância do disposto no parágrafo anterior.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 62. As Sociedades Seguradoras ficam obrigadas a constituir e a manter um Fundo de Garantia
de Retrocessões – FGR, destinado a responder subsidiàriamente pelas responsabilidades decorrentes das
retrocessões do I.R.B. (Revogado pela Lei nº 9.932,
de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126,
de 2007)
§ 1º O FGR será considerado, para todos os
efeitos, como reserva técnica. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 2º O FGR será constituído pela transferência
anual de percentuais dos lucros líquidos apurados pelas Sociedades, da forma e nas condições estabelecidas pelo CNSP, que poderá determinar a transferência
para o FGR da parte ou da totalidade dos saldos auferidos pelas Sociedades Seguradoras, na condição
de retrocessionárias do IRB. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 3º O CNSP fixará o montante do FGR a ser
recolhido ao IRB, sôbre o qual êste abonará juros, podendo efetuar a compensação dos seus créditos nos
casos de liquidação das Sociedades Seguradoras.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 63. Tôdas as informações e demais esclarecimentos necessário às operações do IRB serão
obrigatòriamente fornecidos pelas autoridades e pelas Sociedades Seguradoras a que forem solicitadas.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 64. Para a realização da política de seguros
estabelecida pelo CNSP, o Ministério da Fazenda e os
órgãos do Sistema Financeiro Nacional prestarão ao
IRB a colaboração necessária e lhe proporcionarão os
meios para a efetivação de suas operações no exterior.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
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SEÇÃO V
Das Liquidações de Sinistros
Art 65. Nos casos de liquidação de sinistros, as
normas e decisões do IRB obrigam as Sociedades
Seguradoras. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 66. As liquidações extrajudiciais só obrigarão o IRB quando êle houver homologado o acôrdo
relativo à indenização e autorizado prèviamente seu
pagamento, ressalvadas as exceções de cada ramo.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 67. O IRB responderá perante as Sociedades
Seguradoras diretas na proporção da responsabilidade ressegurada, inclusive na parte correspondente às
despesas de liquidação, ficando com direito regressivo
contra as retrocessionárias, para delas reaver a quota que lhes couber no sinistro. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
Art 68. O IRB será considerado litisconsorte
necessário nas ações de seguro, sempre que tiver
responsabilidade no pedido. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 1º A Sociedade Seguradora deverá declarar,
na contestação, se o IRB participa na soma reclamada. Sendo o caso, o juiz mandará citar o Instituto e
manterá sobrestado o andamento do feito até a efetivação da medida processual. (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 2º O IRB responderá no fôro em que fôr demandada a Sociedade Seguradora. (Revogado pela Lei
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 3º O IRB não responde diretamente perante
os segurados pelo montante assumido em resseguro.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 4º Nas ações executivas de seguro e nas execuções de sentença, não terá eficácia a penhora feita
antes da citação da Sociedade Seguradora e do IRB.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 5º Nas louvações de peritos, caberá ao IRB a
indicação, se não houver acôrdo com as Sociedades
Seguradoras. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 6º As sentenças proferidas com inobservância
do disposto no presente artigo serão nulas. (Revogado
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pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 69. As Sociedades Seguradoras retrocessionárias acompanharão a sorte do IRB, que as representará nas liquidações amigáveis ou judiciais de sinistros.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
SEÇÃO VI
Do Balanço e Distribuição de Lucros
Art 70. O IRB constituirá reservas, fundos e
provisões necessárias à sua estabilidade econômico-financeira, não podendo as reservas técnicas ser inferiores às determinadas pelo CNSP para as Sociedades
Seguradoras. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Parágrafo único. As reservas fundos e provisões,
constituídas pelo IRB na forma dêste artigo, não se
consideram como lucros, para efeitos fiscais. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
Art 71. Depois de constituídas as reservas técnicas e feitas as necessárias amortizações e depreciações, os lucros líquidos do IRB serão distribuídos da
seguinte forma: (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
a) o montante determinado pelo CT para um fundo de reserva suplementar, soma essa que até o fundo
atingir valor igual ao do capital, deverá ser, no mínimo de
vinte por cento; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
b) o montante necessário para distribuir um dividendo não superior a dez por cento do capital realizado e
reservas patrimoniais do IRB conforme deliberação do CT;
b) o montante necessário para distribuir um dividendo não superior a dez por cento do capital realizado
e reservas patrimoniais do IRB, conforme deliberação
do CT; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
c) o montante necessário para gratificação aos
Conselheiros, ao Presidente e aos demais membros
da administração e servidores.(Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
Parágrafo único. O saldo que se apurar será
distribuído da seguinte forma: (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
a) o montante necessário para fundos especiais,
inclusive para difusão e aperfeiçoamento técnico do se-
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guro, a critério do CT; (Revogado pela Lei nº 9.932, de
1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
b) até vinte e cinco por cento às Instituições de
Previdência Social, proporcionalmente às respectivas
participações nas ações da classe “A”; (Revogado pela
Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
c) até vinte e cinco por cento a serem distribuídos pelas Sociedades Seguradoras, na proporção do
resultado das operações que tenham efetuado com o
IRB; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
d) até vinte e cinco por cento para a União Federal, destinados ao Ministério da Saúde, para o combate
às endemias. (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
CAPÍTULO VII
Das Sociedades Seguradoras
SEÇÃO I
Legislação Aplicável
Art 72. As Sociedades Seguradoras serão reguladas pela legislação geral no que lhes fôr aplicável e,
em especial, pelas disposições do presente decreto-lei.
Parágrafo único. Aplicam-se às sociedades seguradoras o disposto no art. 25 da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964, com a redação que lhe dá o
art. 1º desta lei. (Incluído pela Lei nº 5.710, de 1971)
Art 73. As Sociedades Seguradoras não poderão
explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria.
SEÇÃO II
Da Autorização para Funcionamento
Art 74. A autorização para funcionamento será
concedida através de Portaria do Ministro da Indústria
e do Comércio, mediante requerimento firmado pelos
incorporadores, dirigido ao CNSP e apresentado por
intermédio da SUSEP.
Art 75. Concedida a autorização para funcionamento, a Sociedade terá o prazo de noventa dias
para comprovar perante a SUSEP, o cumprimento de
tôdas as formalidades legais ou exigências feitas no
ato da autorização.
Art 76. Feita a comprovação referida no artigo
anterior, será expedido a carta-patente pelo Ministro
da Indústria e do Comércio.
Art 77. As alterações dos Estatutos das Sociedades Seguradoras dependerão de prévia autorização do Ministro da Indústria e do Comércio, ouvidos
a SUSEP e o CNSP.
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SEÇÃO III
Das Operações das Sociedades Seguradoras
Art 78. As Sociedades Seguradoras só poderão
operar em seguros para os quais tenham a necessária autorização, segundo os planos, tarifas e normas
aprovadas pelo CNSP.
Art 79. É vedado às Sociedades Seguradoras
reter responsabilidades cujo valor ultrapasse os limites
técnico, fixados pela SUSEP de acôrdo com as normas aprovadas pelo CNSP, e que levarão em conta:
a) a situação econômico-financeira das Sociedades Seguradoras;
b) as condições técnicas das respectivas carteiras;
c) o resultado de suas operações com o IRB.
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 1º As Sociedades Seguradoras são obrigadas
a ressegurar no IRB as responsabilidades excedentes
de seu limite técnico em cada ramo de operações e, em
caso de cosseguro, a cota que fôr fixada pelo CNSP.
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 2º Não haverá cobertura de resseguro para
as responsabilidades assumidas pelas Sociedades
Seguradoras em desacôrdo com as normas e instruções em vigor.
Art 80. As operações de cosseguro obedecerão
a critérios fixados pelo CNSP, quanto à obrigatoriedade
e normas técnicas.
Art 81. A colocação de seguro e resseguro no
estrangeiro será feita exclusivamente por intermédio
do IRB. (Vide Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
Parágrafo único. As reservas de garantia correspondentes aos seguros e resseguros efetuados no exterior ficarão integralmente retidas no País. (Revogado
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 82. As Sociedades Seguradoras só poderão
aceitar resseguros mediante prévia e expressa autorização do IRB. (Revogado pela Lei Complementar nº
126, de 2007)
Art 83. As apólices, certificados e bilhetes de seguro mencionarão a responsabilidade máxima da Sociedade Seguradora, expressa em moeda nacional, para
cobertura dos riscos nêles descritos e caracterizados.
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações,
as Sociedades Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade
com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas
e fundos determinados em leis especiais.
§ 1o O patrimônio líquido das sociedades seguradoras não poderá ser inferior ao valor do passivo não
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operacional, nem ao valor mínimo decorrente do cálculo
da margem de solvência, efetuado com base na regulamentação baixada pelo CNSP. (Incluído pela Lei nº
10.190, de 2001) (Revogado pela Medida Provisória nº
449, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2o O passivo não operacional será constituído
pelo valor total das obrigações não cobertas por bens
garantidores.(Incluído pela Lei nº 10.190, de 2001)
(Revogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
(Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 3o As sociedades seguradoras deverão adequar-se ao disposto neste artigo no prazo de um ano,
prorrogável por igual período e caso a caso, por decisão do CNSP. (Incluído pela Lei nº 10.190, de 2001)
(Revogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
(Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão registrados na SUSEP
e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou
de qualquer forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com
violação dêste artigo.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas,
fundos e previsões serão registrados na SUSEP e não
poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer
forma gravados em sua previa e expressa autorização,
sendo nulas de pleno direito, as alienações realizadas
ou os gravames constituídos com violação dêste artigo.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Parágrafo único. Quando a garantia recair em
bem imóvel, será obrigatòriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante
simples requerimento firmado pela Sociedade Seguradora e pela SUSEP.
Art 86. Os segurados e beneficiários que sejam
credores por indenização ajustada ou por ajustar têm
privilégio especial sôbre reservas técnicas, fundos especiais ou provisões garantidoras das operações de
seguro, cabendo ao IRB o mesmo privilégio após o
pagamento aos segurados e beneficiários.
Art. 86. Os segurados e beneficiários que sejam
credores por indenização ajustada ou por ajustar têm
privilégio especial sobre reservas técnicas, fundos especiais ou provisões garantidoras das operações de
seguro, de resseguro e de retrocessão. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Parágrafo único. Após o pagamento aos segurados
e beneficiários mencionados no caput deste artigo, o
privilégio citado será conferido, relativamente aos fundos
especiais, reservas técnicas ou provisões garantidoras
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das operações de resseguro e de retrocessão, às sociedades seguradoras e, posteriormente, aos resseguradores. (Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 87. As Sociedades Seguradoras não poderão
distribuir lucros ou quaisquer fundos correspondentes
às reservas patrimoniais, desde que essa distribuição
possa prejudicar o investimento obrigatório do capital
e reserva, de conformidade com os critérios estabelecidos neste Decreto-lei.
Art 88. As Sociedades Seguradoras obedecerão às normas e instruções da SUSEP e do IRB sôbre
operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, bem como lhes fornecerão dados e informações
atinentes a quaisquer aspectos de suas atividades.
Parágrafo único. Os inspetores e funcionários
credenciados da SUSEP e do IRB terão livre acesso
às Sociedades Seguradoras, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e documentos,
caracterizando-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas neste Decreto-lei, qualquer
dificuldade oposta aos objetivos dêste artigo.
Art. 88. As sociedades seguradoras e os resseguradores obedecerão às normas e instruções dos órgãos
regulador e fiscalizador de seguros sobre operações
de seguro, co-seguro, resseguro e retrocessão, bem
como lhes fornecerão dados e informações atinentes
a quaisquer aspectos de suas atividades. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Parágrafo único. Os inspetores e funcionários credenciados do órgão fiscalizador de seguros terão livre
acesso às sociedades seguradoras e aos resseguradores,
deles podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e documentos, caracterizando-se como embaraço à
fiscalização, sujeito às penas previstas neste Decreto-Lei,
qualquer dificuldade oposta aos objetivos deste artigo.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
CAPÍTULO VII
Do Regime Especial de Fiscalização
CAPÍTULO VIII
Do Regime Especial de Fiscalização
(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 89. Em caso de insuficiência de cobertura
das reservas técnicas ou de má situação econômico-financeira da Sociedade Seguradora, a critério da SUSEP, poderá esta, além de outras providências cabíveis,
inclusive fiscalização especial, nomear, por tempo indeterminado, às expensas da Sociedade Seguradora,
um diretor-fiscal com as atribuições e vantagens que
lhe forem indicadas pelo CNSP.
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Parágrafo único. Sempre que julgar necessário
ou conveniente à defesa dos interêsses dos segurados,
a SUSEP verificará, nas indenizações, o fiel cumprimento do contrato, inclusive a exatidão do cálculo da
reserva técnica e se as causas protelatórias do pagamento, porventura existentes, decorrem de dificuldades
econômico-financeira da emprêsa.
§ 1º Sempre que julgar necessário ou conveniente à defesa dos interêsses dos segurados, a SUSEP verificará, nas indenizações, o fiel cumprimento
do contrato, inclusive a exatidão do cálculo da reserva técnica e se as causas protelatórias do pagamento, porventura existentes, decorrem de dificuldades
econômico-financeira da emprêsa. (Renumerado pelo
Decreto-lei nº 1.115, de 1970)
§ 2º Comprovada a viabilidade de recuperação
econômico-financeira da sociedade, o IRB poderá conceder-lhe tratamento técnico e financeiro excepcional,
de modo a propiciar aquela recuperação. (Incluído pelo
Decreto-lei nº 1.115, de 1970) (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
Art 90. Não surtindo efeito as medidas especiais
ou a intervenção, a SUSEP encaminhará ao CNSP
proposta de cassação da autorização para funcionamento da Sociedade Seguradora.
Parágrafo único. Aplica-se à intervenção a que
se refere este artigo o disposto nos arts. 55 a 62 da
Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977. (Incluído pela Lei
nº 10.190, de 2001)
Art 91. O descumprimento de qualquer determinação do Diretor-Fiscal por Diretores, administradores,
gerentes, fiscais ou funcionários da Sociedade Seguradora em regime especial de fiscalização acarretará
o afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Art 92. Os administradores das Sociedades Seguradoras ficarão suspensos do exercício de suas funções desde que instaurado processo-crime por atos
ou fatos relativos à respectiva gestão perdendo imediatamente seu mandato na hipótese de condenação.
Art 92. Os administradores das Sociedades Seguradoras ficarão suspensos do exercício de suas funções
desde que instaurado processo-crime por atos ou fatos
relativos à respectiva gestão, perdendo imediatamente
seu mandato na hipótese de condenação. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 93. Cassada a autorização de uma Sociedade
Seguradora para funcionar, a alienação ou gravame de
qualquer de seus bens dependerá de autorização da
SUSEP, que, para salvaguarda dessa inalienabilidade,
terá podêres para controlar o movimento de contas
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bancárias e promover o levantamento do respectivo
ônus junto às Autoridades ou Registros Públicos.
CAPÍTULO VIII
Da Liquidação das Sociedades Seguradoras
CAPÍTULO IX
Da Liquidação das Sociedades Seguradoras
(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 94. A cessação das operações das Sociedades Seguradoras poderá ser:
a) voluntária, por deliberação dos sócios em
Assembléia Geral;
b) compulsória, por ato do Ministro da Indústria
e do Comércio, nos têrmos dêste Decreto-lei.
Art 95. Nos casos de cessação voluntária das
operações, os Diretores requererão ao Ministro da Indústria e do Comércio o cancelamento da autorização
para funcionamento da Sociedade Seguradora, no
prazo de cinco dias da respectiva Assembléia Geral.
Parágrafo único. Devidamente instruído, o requerimento será encaminhado por intermédio da SUSEP,
que opinará sôbre a cessação deliberada.
Art 96. Além dos casos previstos neste Decreto-lei ou em outras leis, ocorrerá a cessação compulsória
das operações da Sociedade Seguradora que:
a) praticar atos nocivos à política de seguros
determinada pelo CNSP;
b) não formar as reservas, fundos e provisões a
que esteja obrigada ou deixar de aplicá-las pela forma
prescrita neste Decreto-lei;
c) acumular obrigações vultosas devidas ao IRB,
a juízo do Ministro da Indústria e do Comércio;
c) acumular obrigações vultosas devidas aos
resseguradores, a juízo do órgão fiscalizador de seguros, observadas as determinações do órgão regulador
de seguros; (Redação dada pela Lei Complementar nº
126, de 2007)
d) configurar a insolvência econômico-financeira.
Art 97. A liquidação voluntária ou compulsória
das Sociedades Seguradoras, será processada pela
SUSEP.
Art 97. A liquidação voluntária ou compulsória
das Sociedades Seguradoras será processada pela SUSEP. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 98. O ato da cassação será publicado no
Diário Oficial da União, produzindo imediatamente os
seguintes efeitos:
a) suspensão das ações e execuções judiciais,
excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando
intentadas por credores com previlégio sôbre determinados bens da Sociedade Seguradora;
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b) vencimento de tôdas as obrigações civis ou
comerciais da Sociedade Seguradora liquidanda, incluídas as cláusulas penais dos contratos;
c) suspensão da incidência de juros, ainda que
estipulados, se a massa liquidanda não bastar para o
pagamento do principal;
d) cancelamento dos podêres de todos os órgãos
de administração da Sociedade liquidanda.
Parágrafo único. Durante a liquidação, fica interrompida a prescrição extintiva contra ou a favor da
massa liquidanda.
§ 1º Durante a liquidação, fica interrompida a
prescrição extintiva contra ou a favor da massa liquidanda. (Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
§ 2º Quando a sociedade tiver oradores por salários ou indenizações trabalhistas, também ficarão suspensas as ações e execuções a que se refere a parte
final da alínea a dêste artigo. (Incluído pelo Decreto-lei
nº 296, de 1967)
§ 3º Poderá ser argüida em qualquer fase processual, inclusive quanto às questões trabalhistas, a nulidade dos despachos ou decisões que contravenham o
disposto na alínea a dêste artigo ou em seu parágrafo
2º. Nos processos sujeitos à suspensão, caberá à sociedade liquidanda, para realização do ativo, requerer
o levantamento de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens, sem
prejuízo do estatuído adiante no parágrafo único do
artigo 103. (Incluído pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
§ 4º A massa liquidanda não estará obrigada a
reajustamentos salariais sobrevindos durante a liquidação, nem responderá pelo pagamento de multas,
custas, honorários e demais despesas feitas pelos
credores em interêsse próprio, assim como não se
aplicará correção monetária aos créditos pela mora
resultante de liquidação. (Incluído pelo Decreto-lei nº
296, de 1967)
Art 99. Além dos podêres gerais de administração, a SUSEP ficará investida de podêres especiais
para representar a Sociedade Seguradora liquidanda
ativa e passivamente, em juízo ou fora dêle, podendo:
a) propor e contestar ações, inclusive para integralização de capital pelos acionistas;
b) nomear e demitir funcionários;
c) fixar os vencimentos de funcionarios;
d) outorgar ou revogar mandatos;
e) transigir;
f) vender valôres móveis e bens imóveis.
Art 100. Dentro de 90 (noventa) dias da cassação
para funcionamento, a SUSEP levantará o balanço do
ativo e do passivo da Sociedade Seguradora liquidanda e organizará:
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a) o arrolamento pormenorizado dos bens do
ativo, com as respectivas avaliações, especificando
os garantidores das reservas técnicas ou do capital;
b) a Iista dos credores por dívida de indenização
de sinistro, capital garantidor de reservas técnicas ou
restituicão de prêmios, com a indicação das respectivas importâncias;
c) a relação dos créditos da Fazenda Pública,
da Previdência Social, e do IRB;
c) a relação dos créditos da Fazenda Pública e
da Previdência Social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
d) a relação dos demais credores, com indicação
das importâncias e procedência dos créditos, bem como
sua classificação, de acôrdo com a legislação de falências.
Parágrafo único. O IRB compensará seu crédito com o valor das ações efetivamente realizadas
pela Sociedade Seguradora liquidanda, acrescido do
ágio, pagando-lhe o saldo, se houver, e procedendo à
transferência como previsto no artigo 43 parágrafo 3º.
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
Art 101. Os interessados poderão impugnar o
quadro geral de credores, mas decairão dêsse direito
se não o exercerem no prazo de quinze dias.
Art 102. A SUSEP examinará as impugnações e
fará Publicar no Diário Oficial da União, sua decisão,
dela notificando os recorrentes por via postal, sob AR.
Parágrafo único. Da decisão da SUSEP caberá
recurso para o Ministro da Indústria e do Comércio, no
prazo de quinze dias.
Art 103. Depois da decisão relativa a seus créditos
ou aos créditos contra os quais tenham reclamado, os
credores não incluídos nas relações a que se refere o art.
100, os delas excluídos, os incluídos sem os privilégios
a que se julguem com direito, inclusive por atribuição de
importância inferior à reclamada, poderão prosseguir na
ação já iniciada ou propor a que lhes competir.
Parágrafo único. Até que sejam julgadas as ações,
a SUSEP reservará cota proporcional do ativo para
garantia dos credores de que trata êste artigo.
Art 104. A SUSEP promoverá a realização do
ativo e efetuará o pagamento dos credores pelo crédito apurado e aprovado, no prazo de seis meses, observados os respectivos privilégios e classificação, de
acôrdo com a cota apurada em rateio.
Art 105. Ultimada a liquidação e levantado e balanço final, será o mesmo submetido à aprovação do Ministro da Indústria e do Comércio, com relatório da SUSEP.
Art 106. A SUSEP terá direito à comissão de cinco por cento sôbre o ativo apurado nos trabalhos de
liquidação, competindo ao Superintendente arbitrar a
gratificação a ser paga aos inspetores e funcionários
encarregados de executá-los.
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Art 107. Nos casos omissos, são aplicáveis as
disposições da legislação de falências, desde que não
contrariem as disposições do presente Decreto-lei.
Parágrafo único. Nos casos de cessação parcial,
restrita às operações de um ramo, serão observadas
as disposições dêste Capítulo, na parte aplicável.
CAPÍTULO IX
Do Regime Repressivo
CAPÍTULO X
Do Regime Repressivo
(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 108. As infrações aos dispositivos dêste Decreto-lei sujeitam as Sociedades Seguradoras, seus
Diretores, administradores, gerentes e fiscais às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I – Advertência;
II – Multa pecuniária;
III – Suspensão do exercício do cargo;
IV – Inabilitação temporátia ou permanente para
o exercício de cargo de direção, nas Sociedades Seguradoras ou no IRB;
V – Suspensão da autorização em cada ramo
isolado;
VI – Perda parcial ou total da recuperação de
resseguro;
VII – Suspensão de cobertura automática;
VIII – Suspensão de retrocessão;
IX – Cassação de carta-patente.
Art. 108. A infração às normas referentes às atividades de seguro, co-seguro e capitalização sujeita,
na forma definida pelo órgão regulador de seguros, a
pessoa natural ou jurídica responsável às seguintes
penalidades administrativas, aplicadas pelo órgão fiscalizador de seguros: (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art. 108. A infração às normas referentes às atividades de seguro, cosseguro, resseguro, retrocessão
e capitalização sujeita, na forma definida pelo órgão
regulador de seguros, a pessoa natural ou jurídica
responsável às seguintes penalidades administrativas,
aplicadas pelo órgão fiscalizador de seguros: (Redação
dada pela Lei complementar nº 137, de 2010)
I – advertência; (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
II – suspensão do exercício das atividades ou
profissão abrangidas por este Decreto-Lei pelo prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
III – inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos a
10 (dez) anos, para o exercício de cargo ou função no

Setembro de 2013

serviço público e em empresas públicas, sociedades
de economia mista e respectivas subsidiárias, entidades de previdência complementar, sociedades de
capitalização, instituições financeiras, sociedades seguradoras e resseguradores; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
IV – multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais); e (Redação dada
pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
V – suspensão para atuação em 1 (um) ou mais
ramos de seguro ou resseguro. (Redação dada pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
VI – (revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
VII – (revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
VIII – (revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
IX – (revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 1o A penalidade prevista no inciso IV do caput
deste artigo será imputada ao agente responsável,
respondendo solidariamente o ressegurador ou a sociedade seguradora ou de capitalização, assegurado
o direito de regresso, e poderá ser aplicada cumulativamente com as penalidades constantes dos incisos
I, II, III ou V do caput deste artigo. (Incluído pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
§ 2o Das decisões do órgão fiscalizador de seguros caberá recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, com
efeito suspensivo, ao órgão competente. (Incluído pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 3o O recurso a que se refere o § 2o deste artigo, na hipótese do inciso IV do caput deste artigo,
somente será conhecido se for comprovado pelo requerente o pagamento antecipado, em favor do órgão
fiscalizador de seguros, de 30% (trinta por cento) do
valor da multa aplicada. (Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 4o Julgada improcedente a aplicação da penalidade de multa, o órgão fiscalizador de seguros devolverá, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir de
requerimento da parte interessada, o valor depositado. (Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 5o Em caso de reincidência, a multa será agravada até o dobro em relação à multa anterior, conforme
critérios estipulados pelo órgão regulador de seguros.
(Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 109. Os Diretores, administradores, gerentes
e fiscais das Sociedades Seguradoras responderão solidàriamente com a mesma pelos prejuízos causados
a terceiros, inclusive aos seus acionistas, em conseqüência do descumprimento de leis, normas e instru-
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ções referentes as operações de seguro, cosseguro,
resseguro ou retrosseção, e em especial, pela falta de
constituição das reservas obrigatórias.
Art 110. Constitui crime contra a economia popular, punível de acôrdo com a legislação respectiva,
a ação ou omissão, pessoal ou coletiva, de que decorra a insuficiência das reservas e de sua cobertura,
vinculadas à garantia das obrigações das Sociedades
Seguradoras.
Art 111. Serão aplicadas multas de até Cr$
50.000.000 (cinqüenta milhões de cruzeiros) às Sociedades Seguradoras que:
a) infringirem disposições das normas e instruções baixadas pelo CNPS, pela SUSEP ou pelo IRB,
nos casos em que não estejam previstas outras penalidades;
b) retiverem cotas de responsabilidade fora de
seus limites de retenção;
c) alienarem eu onerarem bens em desacôrdo
com êste Decreto-lei;
d) não mantiverem os registros aprovados pela
SUSEP, de acôrdo com o presente Decreto-lei;
e) transgredirem a proibição do art. 24 dêste
Decreto-lei;
e) transgredirem a proibição do art. 28 dêste
Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296,
de 1967)
f) deixarem de fornecer informações ao IRB na
forma prevista no artigo 63 dêste Decreto-lei; (Revogada pela Lei nº 9.932, de 1999)
g) fizerem declarações ou dissimulações fraudulentas nos reletórios, balanços, contas e documentos
apresentados, requisitados ou apreendidos pela SUSEP ou pelo IRB;
h) diretamente ou por interposta pessoa, realizarem ou se propuserem realizar, através de anúncios
ou prospectos, contratos de seguro ou resseguro de
qualquer natureza que interessem a pessoas e coisas
existentes no País, sem a necessária carta-patente
ou antes da aprovação dos respectivos planos, tabelas, modêlos de propostas, de apólices e de bilhetes
de seguro;
i) divulgarem prospectos, publicarem anúncios,
expedirem circulares ou fizerem outras publicações que
contenham afirmações ou informações contrárias às
leis, seus estatutos e planos, ou que possam induzir
alguém em erro sôbre a verdadeira importância das
operações, bem como sôbre o alcance da fiscalização
a que estiverem obrigadas.
Art. 111. Compete ao órgão fiscalizador de seguros expedir normas sobre relatórios e pareceres de
prestadores de serviços de auditoria independente
aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às
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sociedades de capitalização e às entidades abertas
de previdência complementar. (Redação dada pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
a) (revogada); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
b) (revogada); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
c) (revogada); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
d) (revogada); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
e) (revogada); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
f) (revogada pela Lei no 9.932, de 20 de dezembro de 1999); (Redação dada pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
g) (revogada); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
h) (revogada); (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
i) (revogada). (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 1o Os prestadores de serviços de auditoria independente aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às sociedades de capitalização e às entidades
abertas de previdência complementar responderão,
civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros
em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções
previstas neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput deste
artigo, os prestadores de serviços de auditoria independente responderão administrativamente perante o
órgão fiscalizador de seguros pelos atos praticados ou
omissões em que houverem incorrido no desempenho
das atividades de auditoria independente aos resseguradores, às sociedades seguradoras, às sociedades
de capitalização e às entidades abertas de previdência complementar. (Incluído pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 3o Instaurado processo administrativo contra
resseguradores, sociedades seguradoras, sociedades
de capitalização e entidades abertas de previdência
complementar, o órgão fiscalizador poderá, considerada a gravidade da infração, cautelarmente, determinar a essas empresas a substituição do prestador de
serviços de auditoria independente. (Incluído pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
§ 4o Apurada a existência de irregularidade cometida pelo prestador de serviços de auditoria independente mencionado no caput deste artigo, serão
a ele aplicadas as penalidades previstas no art. 108
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deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
§ 5o Quando as entidades auditadas relacionadas
no caput deste artigo forem reguladas ou fiscalizadas
pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelos demais
órgãos reguladores e fiscalizadores, o disposto neste artigo não afastará a competência desses órgãos
para disciplinar e fiscalizar a atuação dos respectivos
prestadores de serviço de auditoria independente e
para aplicar, inclusive a esses auditores, as penalidades previstas na legislação própria. (Incluído pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
Art 112. Será aplicada multa de até Cr$20.000.000
(vinte milhões de cruzeiros) às pessoas que deixarem
de realizar os seguros legalmente obrigatórios, sem
prejuízo de outras sanções legais.
Art. 112. Às pessoas que deixarem de contratar
os seguros legalmente obrigatórios, sem prejuízo de
outras sanções legais, será aplicada multa de: (Redação dada pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
I – o dobro do valor do prêmio, quando este for
definido na legislação aplicável; e (Incluído pela Lei
Complementar nº 126, de 2007)
II – nos demais casos, o que for maior entre
10% (dez por cento) da importância segurável ou R$
1.000,00 (mil reais). (Incluído pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
Art 113. As pessoas físicas ou jurídicas que realizarem operações de seguro, cosseguro ou resseguro
sem a devida autorização, no País ou no exterior, ficam
sujeitas à pena de multa igual ao valor da importância
segurada ou ressegurada.
Art 114. A suspensão do exercício do cargo e a
inabilitação para a direção ou gerência de Sociedades
Seguradoras caberão quando houver reincidência nas
transgressões previstas nas letras d , f , e h do artigo
111. (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 115. A suspensão de autorização para operar
em determinado ramo de seguro será aplicada quando verificada má condução técnica ou financeira dos
respectivos negócios.
Art 116. A perda parcial ou total da recuperação
e a suspensão da cobertura automática e das retrocessões caberão nos seguintes casos: (Revogado pela Lei
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
a) incapacidade técnica na condução dos negócios da Sociedade Seguradora; (Revogado pela Lei nº
9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº
126, de 2007)
b) liquidação de sinistro sem autorização do IRB;
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
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c) contratação de seguro em desacôrdo com as
normas da SUSEP; (Revogado pela Lei nº 9.932, de
1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
d) falta de liquidação dos débitos de operações
com o IRB por mais de sessenta dias; (Revogado pela
Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
e) omissão do IRB como litisconsorte necessários
nos casos em que êste tiver responsabilidade no pedido;
e) omissão do IRB como litisconsorte necessário
nos casos em que êste tiver responsabilidade no pedido; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
(Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela
Lei Complementar nº 126, de 2007)
f) falta de aplicação dos adiantamentos concedidos pelo IRB, na forma e no prazo previsto no artigo
66, parágrafo 1º dêste Decreto-lei;
f) falta de aplicação dos adiantamentos concedidos pelo IRB, na forma e no prazo previsto no artigo 61, parágrafo 1º dêste Decreto-lei; (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei
nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar
nº 126, de 2007)
g) reincidência na proibição do artigo 30 do presente Decreto-lei; (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
h) reincidência na proibição do artigo 84 dêste
Decreto-lei;
h) reincidência na proibição do artigo 79 dêste
Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de
1967) (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999) (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
i) reincidência na proibição do artigo 11, letra “
a “, dêste Decreto-lei;
i) reincidência na proibição do artigo 111, letra “
a “, dêste Decreto-lei; (Redação dada pelo Decreto-lei
nº 296, de 1967) (Revogado pela Lei nº 9.932, de 1999)
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007)
Art 117. A cassação da carta patente se fará nas
hipóteses de infringência dos artigos 81 e 82, nos casos
previstos no artigo 96 ou de reincidência na proibição
estabelecida nas letras “ c “ e “ i “ do artigo 111, todos
do presente Decreto-lei.
Art 118. As infrações serão apuradas mediante
processo administrativo que tenha por base o auto, a
representação ou a denúncia positivando fatos irregulares, e o CNSP disporá sôbre as respectivas instaurações, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos,
perempção e outros atos processualísticos.
Art 119. As multas aplicadas de conformidade
com o disposto neste Capítulo e seguinte serão recolhidas aos cofres da SUSEP.
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Art 120. Os valores monetários das penalidades
previstas nos artigos precedentes ficam sujeitos à correção monetária pelo CNSP.
Art 121. Provada qualquer infração penal a SUSEP remeterá cópia do processo ao Ministério Público
para fins de direito.
CAPÍTULO X
Dos Corretores de Seguros
CAPÍTULO XI
Dos Corretores de Seguros
(Renumerado pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
Art 122. O corretor de seguros, pessoa física
ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado
a angariar e promover contratos de seguro entre as
Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de Direito Privado.
Art 123. O exercício da profissão, de corretor
de seguros depende de prévia habilitação e registro.
§ 1º A habilitação será feita perante a SUSEP,
mediante prova de capacidade técnico-profissional, na
forma das instruções baixadas pelo CNSP.
§ 2º O corretor de seguros poderá ter prepostos
de sua livre escolha e designará, dentre êles, o que
o substituirá.
§ 3º Os corretores e prepostos serão registrados
na SUSEP, com obediência aos requisitos estabelecidos pelo CNSP.
Art 124. As comissões de corretagem só poderão
ser pagas a corretor de seguros devidamente habilitado.
Art 125. É vedado aos corretores e seus prepostos:
a) aceitar ou exercer emprêgo de pessoa jurídica
de Direito Público;
b) manter relação de emprêgo ou de direção
com Sociedade Seguradora.
Parágrafo único. Os impedimentos dêste artigo
aplicam-se também aos Sócios e Diretores de Emprêsas de corretagem.
Art 126. O corretor de seguros responderá civilmente perante os segurados e as Sociedades Seguradoras pelos prejuízos que causar, por omissão,
imperícia ou negligência no exercício da profissão.
Art 127. Caberá responsabilidade profissional,
perante a SUSEP, ao corretor que deixar de cumprir as
leis, regulamentos e resoluções em vigor, ou que der
causa dolosa ou culposa a prejuízos às Sociedades
Seguradoras ou aos segurados.
Art. 127-A. As entidades autorreguladoras do
mercado de corretagem terão autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, operando sob a supervisão
da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
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aplicando-se a elas, inclusive, o disposto no art. 108
deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei complementar nº
137, de 2010)
Parágrafo único. Incumbe às entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, na condição de
órgãos auxiliares da Susep, fiscalizar os respectivos
membros e as operações de corretagem que estes
realizarem. (Incluído pela Lei complementar nº 137,
de 2010)
Art 128. O corretor de seguros estará sujeito às
penalidades seguintes:
a) multa;
b) suspensão temporária do exercício da profissão;
c) cancelamento do registro.
Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas
pela SUSEP, em processo regular, na forma prevista
no art. 118 desta Lei.
Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas
pela SUSEP, em processo regular, na forma prevista
no art. 119 desta Lei. (Redação dada pelo Decreto-lei
nº 296, de 1967)
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 261,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.
(Vide Decreto-Lei nº 2.420, de 1988)
Dispõe sôbre as sociedades de capitalização e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 23.258 DE 19 DE OUTUBRO DE
1933
Revogado pelo Decreto de 25 de abril de 1991
Revogação tornada sem efeito pelo decreto de 14
de maio de 1998
Dispõe sôbre as operações de cambio, e
dá outras providências
RESOLUÇÃO CMN Nº 2211
Documento normativo revogado pela Resolução
3024, de 24/10/2002.
Aprova o estatuto e o regulamento do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do
art. 9º da Lei nº 4.595, de 31.12.64, torna público que o
Presidente do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL,
por ato de 16.11.95, com base no disposto no art. 8º,
parágrafo 1º, da Lei nº 9.069, de 29.06.95, “ad referendum” daquele Conselho, tendo em vista as disposições
dos arts. 3º, inciso VI, e 4º, inciso VIII, da referida Lei nº
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4.595, do art. 69 da Lei nº 7.357, de 02.09.85, do art. 7º
do Decreto-Lei nº 2.291, de 21.11.86, e face ao contido
nos arts. 2º e 3º da Resolução nº 2.197, de 31.08.95,
RESOLVEU:
Art. 1º Aprovar o estatuto e o regulamento anexos,
pertinentes ao Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Art. 2º Fixar, em 0,025% (vinte e cinco milésimos
por cento) do montante dos saldos das contas correspondentes às obrigações objeto de garantia, a contribuição mensal das participantes do FGC.
Parágrafo único. Para fins do cálculo do valor
da contribuição estabelecida neste artigo, devem ser
utilizados os dados constantes do balancete do mês
imediatamente anterior.
Art. 3º Alterar o capítulo IV do Regulamento anexo à Resolução nº 1.631, de 24.08.89, com a redação
dada pela Resolução nº 2.155, de 27.04.95, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
“CAPÍTULO IV
Do Fundo Garantidor de Créditos – FGC
Art. 21. A taxa de serviço referida no art. 20 reverterá em favor do Fundo Garantidor de Créditos –
FGC, destinado à proteção de titulares dos créditos
especificados no respectivo estatuto, contra instituições
financeiras e associações de poupança e empréstimo.”
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas a Resolução nº 2.155,
de 27.04.95, e a Circular nº 1.590, de 9.3.90.
Brasília, 16 de novembro de 1995. – Gustavo
Jorge Laboissière Loyola, PresidenteResolução nº
2211, de 16 de novembro de 1995.
Este texto não substitui o publicado no DOU e no Sisbacen.

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 2.211, DE 16.11.95
– ESTATUTO SOCIAL DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
CAPÍTULO I
Da Denominação, Objeto, Sede e Prazo
Art. 1º O Fundo Garantidor de Créditos – FGC é uma
associação civil sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica de direito privado, regida pelo presente estatuto
e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Art. 2º O FGC tem por objeto prestar garantia
de créditos contra instituições dele participantes, nas
hipóteses de:
I – decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição;
II – reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de insolvência de instituição que, nos
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termos da legislação vigente, não estiver sujeita aos
regimes referidos no inciso I.
Art. 3º O FGC tem sede e foro na cidade de São
Paulo (SP).
Art. 4º O prazo de duração do FGC é indeterminado.
CAPÍTULO II
Do Patrimônio
Art. 5º O custeio da garantia a ser prestada pelo
FGC deve ser feito com recursos provenientes de:
I – contribuições ordinárias das participantes;
II – taxas de serviço decorrentes da emissão de
cheques sem provisão de fundos;
III – recuperações de direitos creditórios nos quais
o Fundo houver se sub-rogado,
em virtude do pagamento de indenizações a credores cobertos pela garantia;
IV – resultado líquido dos serviços prestados pelo
Fundo e rendimentos de
aplicação de seus recursos;
V – receitas de outras origens.
Parágrafo 1º A responsabilidade das participantes é limitada às contribuições que estão obrigadas a
fazer para o custeio da garantia.Resolução nº 2211,
de 16 de novembro de 1995.
Parágrafo 2º Se o patrimônio do FGC for insuficiente, em qualquer momento, para a cobertura da
garantia máxima prevista no art. 4º do respectivo Regulamento, serão utilizados, na seguinte ordem, recursos provenientes de:
I – contribuições extraordinárias das participantes,
de acordo com o previsto no art. 17, inciso I;
II – adiantamento, pelas participantes do Fundo,
de até 12 (doze) contribuições mensais ordinárias;
III – adiantamento de recursos líquidos, em dinheiro, da Reserva Monetária de que trata a Lei n 5.143,
de 20.08.74, mediante prévia autorização do Conselho
Monetário Nacional; (Revogado pela Resolução 2249,
de 08/02/1996).
IV – outras fontes de recursos, mediante prévio entendimento entre o Banco Central do Brasil e a
administração do Fundo. (Renumerado inciso IV pela
Resolução 2249, de 08/02/1996).
CAPÍTULO III
Das Participantes
Art. 6º São participantes do FGC as instituições
financeiras e as associações de poupança e empréstimo em funcionamento no País, que:
I – recebem depósitos à vista, a prazo ou em
contas de poupança;
II – efetuem aceite em letras de câmbio;
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III – captam recursos através da colocação de
letras imobiliárias e letras hipotecárias.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não contempla as cooperativas de crédito
e as seções de crédito das cooperativas.
CAPÍTULO IV
Da Assembleia Geral
Art. 7º Até o dia 30 de abril de cada ano, pelo
menos, as participantes devem reunir-se em assembléia geral para:
I – tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o
parecer dos auditores externos e do Conselho Fiscal;
II – deliberar sobre qualquer outro assunto de
interesse do FGC. Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.
Parágrafo único. A assembleia será convocada,
sempre com indicação da ordem do dia:
I – pelo Presidente do Conselho de Administração, por sua iniciativa ou a pedido de dois de seus
membros, com a indicação da ordem do dia;
II – por dois ou mais membros do Conselho de Administração que tenham, com observância do disposto
no inciso anterior, pedido ao Presidente do Conselho
de Administração, se este não promover a publicação
do aviso de convocação dentro de 10 (dez) dias do
recebimento do pedido;
III – por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de
suas participantes.
Art. 8º A assembléia será instalada e presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.
Parágrafo único. Na ausência do Presidente do
Conselho, a assembléia será instalada por qualquer
dos conselheiros, cabendo às participantes presentes
eleger o presidente da assembléia.
Art. 9º O quorum de instalação e de deliberação
da assembléia será o de maioria simples, ressalvado o
de reforma do estatuto social, que observará o seguinte:
I – quorum de instalação com a presença de,
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) mais uma das
participantes;
II – quorum de deliberação com aprovação de,
no mínimo, 2/3 (dois terços) das participantes presentes à assembléia.
Art. 10. Uma participante pode se fazer representar por outra, mediante procuração específica para
cada assembléia.
Art. 11. Nas deliberações da assembléia cabe um
voto a cada participante.
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Parágrafo único. Nos casos de participantes integrantes de um mesmo conglomerado financeiro, cabe
apenas um voto, cujo direito é exercido pela participante
para esse fim designada.
CAPÍTULO V
Da Administração do FGC
Art. 12. O FGC será administrado por Conselho
de Administração constituído de 3 a 9 membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas naturais
residentes no País, designados pela Confederação
Nacional das Instituições Financeiras – CNF, inclusive o que exerce o cargo de Presidente.Resolução nº
2211, de 16 de novembro de 1995.
Art. 13. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de 3 (três) anos, admitida
a recondução.
Parágrafo 1º O prazo de gestão estender-se-á
até a investidura dos novos conselheiros designados.
Parágrafo 2º Os membros do Conselho de Administração serão dispensados de prestação de garantia
de gestão.
Art. 14. Nos casos de substituição temporária ou
definitiva dos membros do Conselho de Administração,
os conselheiros serão substituídos pelos respectivos
suplentes.
Art. 15. O Conselho deverá declarar vago o cargo de membro que, sem causa justificada, deixar de
participar de 3 (três) reuniões consecutivas do Órgão.
Art. 16. O Conselho de Administração reunir-se-á
por convocação do Presidente, por sua iniciativa ou a
pedido de dois de seus membros.
Parágrafo 1º Se o Presidente, dentro de 7 (sete)
dias do recebimento do pedido de convocação, não
expedir o respectivo aviso, dois ou mais membros do
Conselho que tiverem pedido a reunião poderão remeter o aviso de convocação.
Parágrafo 2º O aviso de convocação deverá indicar a ordem do dia e será entregue, mediante recibo,
aos membros do Conselho de Administração com 10
(dez) dias, no mínimo, de antecedência.
Parágrafo 3º A antecedência referida no parágrafo 2º será dispensada quando a reunião contar com a
presença ou representação da totalidade dos membros
do Conselho ou quando os ausentes concordarem por
escrito com a realização da reunião.
Parágrafo 4º A reunião do Conselho somente
poderá ocorrer com a presença ou representação da
maioria de seus membros e as deliberações serão
tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao
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Presidente do Conselho voto adicional de qualidade,
em caso de empate na votação.
Parágrafo 5º Nas reuniões do Conselho, o membro que não comparecer será representado, tanto para
a formação de quorum quanto na votação, pelo respectivo suplente.
Parágrafo 6º Das reuniões do Conselho serão lavradas atas no livro próprio, assinadas pelos presentes.
Art. 17. Compete ao Conselho de Administração:
I – fixar as condições das contribuições extraordinárias que as participantes devem efetuar para custeio da garantia a ser prestada pelo FGC na hipótese
de que trata o art. 5º, parágrafo 2º, observado que tais
contribuições:Resolução nº 2211, de 16 de novembro
de 1995.
a) estão limitadas a 50% (cinqüenta por cento)
da alíquota das contribuições ordinárias;
b) destinam-se exclusivamente a cobrir eventual
deficiência patrimonial do Fundo;
II – fixar a orientação geral dos serviços do FGC,
especialmente as políticas e normas a serem observadas no cumprimento de suas finalidades sociais e
na aplicação de seus recursos, estabelecendo os requisitos de diversificação e composição de riscos da
carteira, podendo, inclusive, contratar sua administração com terceiros;
III – aprovar o regimento interno e definir competências para deliberação e prática dos atos compreendidos no objeto do FGC, podendo, inclusive, designar,
com a intitulação que entender conveniente, funcionários dos quadros do FGC para exercer as funções de
natureza executiva;
IV – aprovar o orçamento de custeio e de investimentos do FGC;
V – apresentar ao Banco Central do Brasil, para
exame e submissão ao Conselho Monetário Nacional,
proposta de alteração do percentual da contribuição
ordinária;
VI – aprovar o quadro de pessoal do FGC e seus
níveis de remuneração;
VII – deliberar sobre os atos e operações que, de
acordo com este Estatuto ou o regimento interno, sejam de sua competência, inclusive alienação de bens
do ativo permanente;
VIII – deliberar sobre a contratação dos auditores
externos independentes;
IX – examinar o balancete mensal e manifestar-se sobre o relatório e as
demonstrações financeiras;
X – deliberar sobre os casos omissos.
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Parágrafo único. É vedado ao FGC aplicar recursos na aquisição de bens imóveis, exceto quando recebidos em liquidação de créditos de sua titularidade,
após o que devem ser alienados.
Art. 18. A representação ativa e passiva do FGC
será exercida pelo Conselho de Administração, de
acordo com o seguinte:
I – a representação em juízo, para receber citação ou notificação, prestar depoimento pessoal ou
atos análogos, caberá ao Presidente do Conselho, que
poderá indicar, para fazê-lo em seu lugar, um de seus
pares ou procurador com poderes especiais;
II – o Fundo somente poderá assumir obrigações
mediante assinatura conjunta:
a) de dois membros do Conselho;Resolução nº
2211, de 16 de novembro de 1995.
b) de um membro do Conselho e um procurador
com poderes especiais; ou
c) de dois procuradores com poderes especiais.
Parágrafo único. Os mandatos do FGC serão
outorgados por dois membros do Conselho de Administração, por prazo não superior a 1 (um) ano, e deverão conter a especificação dos poderes conferidos.
CAPÍTULO VI
Do Exercício Social
e Demonstrações Financeiras
Art. 19. O exercício social do FGC coincidirá com
o ano-calendário.
Parágrafo 1º Ao fim de cada exercício social, o
Conselho de Administração fará elaborar balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, bem
como relatório sobre as atividades e o resultado do
período e a situação das reservas ao fim do exercício.
Parágrafo 2º O Conselho de Administração fará
ainda elaborar demonstrações financeiras semestrais.
Parágrafo 3º Cópias do relatório anual e das demonstrações financeiras serão remetidas a todas as
participantes, bem como ao Banco Central do Brasil.
Parágrafo 4º As demonstrações financeiras semestrais e anuais serão publicadas no Diário Oficial.
Art. 20. O resultado anualmente apurado pelo
FGC será registrado nas reservas previstas no regimento interno.
CAPÍTULO VII
Do Conselho Fiscal
Art. 21. O FGC terá um Conselho Fiscal composto
de três membros efetivos e igual número de suplentes,
eleitos pela assembléia geral.
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Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal examinar os
balancetes e as demonstrações financeiras do FGC,
o relatório do Conselho de Administração e o parecer
dos auditores externos independentes, emitindo sobre
essas peças o respectivo parecer para apreciação da
assembléia geral.
Art. 23. O mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de 3 (três) anos, permitida a reeleição.
CAPÍTULO VIII
Da Liquidação
Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.
Art. 24. O FGC entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por determinação do Conselho Monetário Nacional, mediante deliberação da assembléia
geral, competindo ao Conselho de Administração nomear o liquidante, ouvido o Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Gerais
Art. 25. Na hipótese da criação, por lei, de mecanismo de garantia de crédito contra instituição financeira, o FGC convocará assembléia geral para deliberar
sobre sua extinção e destinação do seu patrimônio
para a instituição garantidora então criada.
ANEXO II À RESOLUÇÃO Nº 2.211, DE 16.11.95
– REGULAMENTO DO FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC
Art. 1º São participantes do Fundo Garantidor de
Créditos – FGC, nos termos do respectivo Estatuto,
todas as instituições financeiras e as associações de
poupança e empréstimo responsáveis pelos créditos
garantidos nos termos do art. 2º deste Regulamento,
exceto as cooperativas de crédito e as seções de crédito das cooperativas.
Art. 2º São objeto da garantia proporcionada pelo
FGC os seguintes créditos:
I – depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio;
II – depósitos de poupança;
III – depósitos a prazo, com ou sem emissão de
certificado;
IV – letras de câmbio;
V – letras imobiliárias;
VI – letras hipotecárias.
Parágrafo 1º Não serão cobertos pela garantia:
I – os créditos de titularidade de outras instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
II – os depósitos, empréstimos ou quaisquer outros recursos captados ou levantados no exterior;
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III – os créditos de titularidade de pessoas ligadas
à instituição, assim entendidos os seus administradores
e demais membros de órgãos estatutários, seus controladores e sociedades por estes controladas, direta
ou indiretamente, e de coligadas sob controle comum.
Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.
Parágrafo 2º O total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição, ou contra todas as
instituições do mesmo conglomerado financeiro, será
garantido até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).
Parágrafo 3º Para efeito da determinação do valor garantido dos créditos de cada pessoa, devem ser
observados os seguintes critérios:
I – titular do crédito é aquele em cujo nome o crédito estiver registrado na escrituração da instituição ou
aquele designado em título por ela emitido ou aceito;
II – devem ser somados os créditos de cada credor identificado pelo respectivo CPF/CGC contra todas
as instituições do mesmo conglomerado financeiro;
III – os créditos em nome de mandatário, representante legal ou gestor de negócios devem ser
computados como pertencentes ao representado ou
ao dono do negócio, desde que tal condição esteja
documentada na instituição;
IV – os cônjuges são considerados pessoas distintas, seja qual for o regime de bens do casamento;
V – créditos em nome de dependentes do beneficiário identificado na forma do inciso II devem ser
computados separadamente.
Art. 3º A garantia proporcionada pelo FGC será
custeada por:
I – contribuições ordinárias das participantes;
II – taxas de serviço decorrentes da emissão de
cheques sem provisão de fundos;
III – recuperação de direitos creditórios nos quais
o FGC houver se sub-rogado, em virtude de pagamento de indenizações a credores cobertos pela garantia;
IV – resultado líquido dos serviços prestados pelo
FGC e rendimentos de aplicação de seus recursos;
V – receitas de outras origens.
Parágrafo 1º As contribuições ordinárias de que
trata o inciso I serão devidas mensalmente, resultando
da aplicação de alíquota sobre o valor dos saldos das
contas que registrem as obrigações correspondentes
aos créditos garantidos.
Parágrafo 2º Compete ao Banco Central do Brasil, por proposta do FGC, estabelecer as contas que
servirão como base de cálculo da contribuição.
Parágrafo 3º Quando o patrimônio do FGC atingir
5% (cinco por cento) do total dos saldos das contas
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cobertas pela garantia, no conjunto das instituições que
integram o Sistema Financeiro Nacional, o Conselho
Monetário Nacional poderá suspender ou reduzir, temporariamente, as contribuições das participantes para o
FGC.Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.
Parágrafo 4º A responsabilidade das participantes é limitada às contribuições que estão obrigadas a
fazer para o custeio da garantia.
Art. 4º Se o patrimônio do FGC for insuficiente,
em qualquer momento, para a cobertura da garantia
prevista neste Regulamento, serão utilizados, na seguinte ordem, recursos provenientes de:
I – contribuições extraordinárias das participantes,
de até 50% (cinqüenta por cento) da alíquota vigente
para as contribuições ordinárias;
II – adiantamento, pelas participantes, de até 12
(doze) contribuições mensais ordinárias;
III – adiantamento de recursos líquidos, em dinheiro, da Reserva Monetária de que trata a Lei nº
5.143, de 20.08.74, mediante prévia autorização do
Conselho Monetário Nacional;
(Revogado pela Resolução 2249, de 08/02/1996).
IV – outras fontes de recursos, mediante prévio entendimento entre o Banco Central do Brasil e a
administração do Fundo. (Renumerado inciso IV pela
Resolução 2249, de 08/02/1996).
Art. 5º Ocorridas as situações de decretação
da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de
instituição ou reconhecimento, pelo Banco Central do
Brasil, do estado de insolvência de instituição que,
nos termos da legislação vigente, não estiver sujeita
aos referidos regimes, os valores correspondentes às
indenizações dos créditos garantidos serão entregues
pelo FGC diretamente ao representante legal da instituição sob intervenção, liquidação ou em estado de
insolvência, no prazo fixado pelo Banco Central do
Brasil, com base em listagem de credores fornecida
ao Fundo, com observância do limite máximo estabelecido no art. 2º, parágrafo 2º.
Art. 6º O pagamento da indenização sub-roga o
FGC, até a concorrência da quantia paga, no crédito
garantido.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 7º Os recursos provenientes do Fundo de
Garantia dos Depósitos e Letras Imobiliárias – FGDLI, disciplinado no Regulamento anexo à Resolução
nº 1.861, de 29.08.91, e da Reserva para Promoção
da Estabilidade da Moeda e do Uso do Cheque –
RECHEQUE, de que trata a Resolução nº 2.155, de
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27.04.95, a serem absorvidos pelo FGC, na forma da
Resolução nº 2.197, de 31.08.95, deverão ser previamente utilizados na cobertura de créditos contra instituições que tiverem sido submetidas aos regimes de
intervenção e/ou liquidação extrajudicial, nos termos
da Lei nº 6.024, de 13.03.74, decretados no período
compreendido entre 1º.07.94 e a data da entrada em
vigor deste Regulamento.
Parágrafo 1º Com vistas à execução do disposto neste artigo, o Banco Central do Brasil procederá
à transferência de recursos diretamente aos representantes legais das instituições sob intervenção ou
liquidação, no montante equivalente ao valor líquido
dos créditos cobertos pela garantia, sub-rogando-se o
FGC relativamente aos correspondentes direitos creditórios.Resolução nº 2211, de 16 de novembro de 1995.
Parágrafo 2º Serão excluídas da cobertura referida neste artigo as quantias já pagas pelo Banco
Central do Brasil em função dos atos praticados pelos
interventores e/ou liquidantes, no exercício de suas
atribuições legais e em cumprimento a determinações
do Banco Central do Brasil.
Parágrafo 3º Relativamente aos recursos mencionados no “ caput”:
I – se forem insuficientes para complementar a
garantia prevista, a cobertura do restante será efetuada pelo FGC, ao qual serão aportados os recursos
mencionados no art. 4º;
II – havendo sobra:
a) essa deve ser objeto de restituição ao Banco
Central do Brasil, até o montante do valor por esse despendido para pagamento, com a utilização de recursos
da Reserva Monetária, dos credores das instituições
mencionadas no “ caput”;
b) eventual saldo remanescente após a restituição de que trata a alínea “a” deve ser incorporado ao
patrimônio do FGC.
Resolução retransmitida em face de ajuste na
ementa e no art. 1º e no Anexo I, art. 13.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Foram lidos anteriormente os
Pareceres nºs 987 e 988, de 2013, das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos
Sociais, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2001.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
ao apreciar a matéria concluiu pela sua inconstitucionalidade; e a Comissão de Assuntos Sociais concluiu
pela rejeição do Substitutivo.
Uma vez que o parecer da CCJ não foi unânime,
a Presidência, nos termos do art. 254, combinado com
o art. 101, § 1º, do Regimento Interno, determina a
abertura do prazo de dois dias úteis para interposição
de recurso por um décimo dos membros do Senado,
para que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 9 de setembro do corrente, para
edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 611, de
2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 15
de agosto de 2013.
Comunica, ainda, que o Projeto de Decreto Legislativo n° 1.058, de 2013, de autoria do Deputado Chico
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Alencar, será encaminhado à Câmara dos Deputados
para as providências cabíveis.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.041, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o jornal Amazonas em Tempo, que está comemorando 26 anos de
existência, bem como seja encaminhado o referido
voto ao Presidente daquele periódico, Senhor Otávio
Raman Neves, no seguinte endereço: Rua Brasil, nº
623 – São Jorge, Manaus – AM, 69033-070
Justificação
O jornal Amazonas em Tempo completou, no dia
6 de setembro de 2013, 26 anos de existência, com fôlego para novos projetos serem colocados em prática.
Do final da década de 1980 até os dias atuais,
a publicação sempre buscou uma forma diferente de
tratar a notícia com uma visão fora do convencional,
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moderna, sobretudo em suas matérias especiais, para
que seja disponibilizada ao seu leitor com um chamamento à reflexão.
O Em Tempo foi o pioneiro na criação da editoria
de Economia, que era interligada à editoria de Nacional, como também o Caderno de Cultura, antigamente
envolvido em Caderno de Cidades.
Sempre inovando, o Em Tempo continua, diariamente, a buscar o inusitado, o furo de reportagem e a
investigação. Procura-se publicar o dia a dia de uma
forma mais inovadora, fazendo a diferença e não repetindo as publicações, o jornal trabalha nas pautas
especiais e mais elaboradas. Esse é o foco.
O tipo de trabalho adotado pela direção de Redação do Em Tempo, é uma forma adotada desde o
início da fundação do jornal pela jornalista Hermengarda Junqueira, que formou uma redação histórica com
grandes nomes do jornalismo amazonense.
O Em Tempo deu o seu pontapé inicial, com um
olhar revolucionário para a notícia, chamando a atenção dos leitores para textos mais elaborados, principalmente com uma feição gráfica moderna.
Parabéns ao jornal Amazonas em Tempo pelos
26 anos de existência, e pelos serviços comprometidos
com a informação de qualidade e compromisso com a
população amazonense e com o Estado.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.042, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2013,
que estabelece “prazo para obrigar o fornecedor a
prestar as informações necessárias para a quitação
do débito do consumidor”, com o Projeto de Lei do
Senado nº 281, de 2012 (que tramita com o PLS nº
301/2003, PLS nº 282/2012, PLS nº 283/2012, PLS
nº 397/2012, PLS nº 413/2012, PLS nº 457/2012, PLS
nº 458/2012, PLS nº 459/2012, PLS nº 464/2012, PLS
nº 24/2013 e PLS nº 5/2013), por versarem sobre
o mesmo assunto, a reforma do Código de Defesa
do Consumidor.
Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Senador Cyro Miranda.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 344, de 2013, de autoria do Senador Paulo Davim, que “Altera a Lei nº 9.294, de 15 de
julho de 1996, para proibir o uso de produtos fumígeros
nos parques infantis e nas áreas de prática esportiva”,
seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte para que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Em setembro de 2013. – Senador Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 1.044, DE 2013
(Requerimento nº 35, de 2013-CCT)
Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro autorização, como membro
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT, para participar do Painel
de debates no Congresso Internacional do FUTURECOM Ano 15 sob o título: “Smart Cities: Soluções para
Cidades de Países em Desenvolvimento”, que se realizará entre os dias 21 e 24 de outubro de 2013, no
Riocentro, Cidade do Rio de Janeiro – RJ.
Justificação
O Congresso Internacional do Futerecom oferece grande densidade de conteúdo por meio dos mais
expressivos representantes governamentais, de dirigentes de operadoras, de grandes clientes corporativos, de indústria de telecomunicações e de tecnologia
da informação.
Mais especificamente ao tema em tela, serão
debatidas as soluções tecnológicas que melhor se
adaptam para cidades de países em desenvolvimento
considerando suas particularidades em transporte, segurança pública, saúde, que geram consistentes oportunidades de negócios e melhorias para a sociedade.
Assim, espera-se que os conhecimentos lá recebidos sejam trazidos ao parlamento para subsidiar
futuros debates sobre as diversas questões que sem
dúvidas serão decisivas para o desenvolvimento dos
trabalhos na casa.
Sala da Comissão, – Senador Walter Pinheiro.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar a todos e
a todas que nos acompanham pela Rádio e pela TV
Senado; cumprimentar os colegas que estão aqui, no
plenário, e que pedem a palavra pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu fui o primeiro
a chegar e, pela praxe, queria me inscrever para falar como primeiro Líder, pela Liderança da Oposição.
Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª falaria já agora ou depois
da Ordem do Dia?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Se V. Exª me der informações sobre a Ordem do
Dia, então, eu me arriscaria a falar depois da Ordem do
Dia. Contudo, se houver alguma dúvida, eu falo agora.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Está bem. Eu agradeço a V. Exª,
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Até porque, só para arrematar, V. Exª é o Presidente
que assume essa mesa e sempre é coerente com seus
colegas. Então, não há essa preocupação nem de eu
extrapolar nem de V. Exª me tirar da tribuna.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Nós temos, informando a V. Exª,
medida provisória trancando a pauta e, obviamente,
dependemos do número.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A postura de V. Exª tem nos blindado com o seu
caráter e com a sua personalidade tão fortes. (Fora do
microfone.) Eu creio que o que eu tenho para falar V.
Exª vai ponderar e eu lhe agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu agradeço a V. Exª.
Com a palavra, então, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem.) – Só para pedir a minha inscrição como Líder. Já está aí a minha indicação pelo PTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Como Líder.
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Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem.) – Eu pediria para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu só queria dizer que eu também
estou inscrito, informando oficialmente que cheguei
cedo, e V. Exª também.
Senadora Vanessa, V. Exª é a sexta inscrita e a
única presente. Eu a convido, então, para fazer uso da
palavra, sem prejuízo dos demais inscritos, mas eu vou
fazer uma leitura aqui.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Não, não; é que o gabinete
do Senador Pedro Simon ligou para mim pedindo se
eu poderia fazer a inversão. Então, eu falo, sem problema, mas...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Vou solicitar a troca e peço a compreensão do Plenário para que eu possa fazer a leitura
de um expediente que está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o
Ofício n° 2.046/2013, do Presidente da Câmara dos
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o
Projeto de Lei de Conversão n° 21, de 2013, que
autoriza o pagamento de subvenção econômica aos
produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e
de etanol que especifica e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da
taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento
e as instituições de pagamento integrantes do Sistema
de Pagamentos Brasileiro – SPB; autoriza a União a
emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, títulos
da dívida pública mobiliária federal; estabelece novas
condições para as operações de crédito rural oriundas
de, ou contratadas com, recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE; altera os
prazos previstos nas Leis n°s 11.941, de 27 de maio
de 2009, e 12.249, de 11 de junho de 2010; autoriza
a União a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas
subsidiárias para atuar na gestão de recursos, obras
e serviços de engenharia relacionados ao desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção ou reforma da rede integrada e especializada
para atendimento da mulher em situação de violência;
disciplina o documento digital no Sistema Financeiro
Nacional; disciplina a regularização de áreas ocupadas
por entidades de assistência social, de educação ou
templos de qualquer culto no Distrito Federal; disciplina a transferência, no caso de falecimento, do direito
de utilização privada de área pública por equipamen-
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tos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira, banca de
venda de jornais e de revistas; altera a incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na cadeia
de produção e comercialização da soja e de seus subprodutos; altera as Leis n°s 12.666, de 14 de junho de
2012; 5.991, de 17 de dezembro de 1973; 11.508, de
20 de julho de 2007; 9.503, de 23 de setembro de 1997;
9.069, de 29 de junho de 1995; 10.865, de 30 de abril
de 2004; 12.587, de 3 de janeiro de 2012; 10.826, de
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22 de dezembro de 2003; 10.925, de 23 de julho de
2004; 12.350, de 20 de dezembro de 2010; 4.870, de
1º de dezembro de 1965 e 11.196, de 21 de novembro de 2005, e o Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972; revoga dispositivos da Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória n° 615, de 2013).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com referência ao Projeto de
Lei de Conversão n° 21, de 2013, que acaba de ser
lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência foi prorrogado por
Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e
esgotar-se-á em 16 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo, então, à lista de oradores
inscritos, convidando a fazer uso da palavra, tendo em
vista a ausência dos Senadores Cristovam Buarque e
Rodrigo Rollemberg, por permuta com o Senador Pedro Simon, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu venho à tribuna, neste momento, para relatar um pouco do que foi a audiência
pública que fizemos no dia de hoje na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, audiência por onde V. Exª, mesmo que rapidamente, passou e cumprimentou grande parte dos
convidados da Comissão.
Mas, antes de falar da audiência pública, Sr. Presidente, eu destaco que, na Comissão de Assuntos
Econômicos, aprovamos, por unanimidade, o relatório
de minha autoria sobre o projeto de lei que estabelece a regulamentação das lotéricas em todo o Brasil.
Todos sabemos que as lotéricas são concessões
da Caixa Econômica Federal, e não há nenhuma lei
no País que limite ou que ordene essa relação entre
o poder concedente e o concessionário, de tal sorte
que cabia apenas a um lado dessa relação, a Caixa
Econômica Federal, estabelecer as normas. Com a lei
que vem sendo debatida na Câmara dos Deputados
e agora está aqui no Senado para votação – e lá, na
Câmara dos Deputados, eu também fui Relatora, na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público –, nós teremos segurança jurídica absoluta,
não só para os lotéricos, mas também para a própria
Caixa Econômica Federal.
Após a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, eu acompanhei todos os representantes dos
Estados brasileiros até a sala da Presidência. O Senador Renan Calheiros, Presidente da Casa, recebeu
todos, e, ali, já ficou acertado que o Presidente deverá
pautar a matéria na semana que vem, uma semana
de esforço concentrado. Possivelmente, votaremos a
matéria na quarta-feira, porque eles pretendem mobilizar novamente todos os representantes de lotéricas
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de todos os Estados brasileiros para acompanhar esse
momento muito importante para todos eles, que é a votação definitiva do projeto de lei aqui no Senado Federal.
Mas, Sr. Presidente, falava eu que o assunto que
eu abordaria, e que eu abordo neste momento, é relativo
à audiência pública na Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, onde
o tema posto para debate era a exploração mineral,
especificamente a exploração da silvinita.
A silvinita, para quem nos ouve e para quem nos
assiste através da Rádio e da TV Senado, é um minério de onde se extrai o potássio, que, por sua vez, faz
parte do grupo de três elementos fundamentais para
a agricultura, para a correção do solo. Eu aqui me refiro ao composto NPK: nitrogênio, fósforo e potássio.
O Brasil importa potássio do mundo, e é um
grande importador. Para que V. Exªs tenham ideia, Srs.
Senadores, o Brasil é o terceiro maior consumidor de
potássio no mundo, uma vez que somos um grande
produtor agrícola. Só consumimos menos potássio do
que a China e os Estados Unidos. A China é brincadeira, porque tem 1,3 bilhão de habitantes, ou seja, a
fração populacional da China ainda é maior do que a
população brasileira. Então, depois da China, depois
dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais consome potássio no mundo.
Nós produzimos em torno de 8% de tudo aquilo que consumimos. Reparem: se produzimos 8% do
consumido – e nós importamos do Canadá, da Rússia e da Bielorrússia, nessa ordem –, significa dizer
que importamos 92% do potássio utilizado no Brasil.
E grande parte do potássio é, exatamente, para uso
na agricultura, para a correção de solo, visto que é um
componente do NPK, como acabei de dizer.
Isso faz com que tenhamos um grande desequilíbrio na balança comercial, em torno de US$6 bilhões.
Repito: em torno de US$6 bilhões é, aproximadamente,
o déficit comercial nesse segmento, ou seja, na utilização e compra do potássio.
Agora, de forma contraditória – e esse era exatamente o tema do debate no dia de hoje –, o Brasil
detém a maior reserva de potássio do Planeta; a maior
reserva mundial de um insumo que nós importamos
e que é fundamental para a agricultura, fundamental
para a economia, fundamental para o Brasil. E esse
foi o tema do debate.
Hoje, temos uma jazida de silvinita explorada no
Estado de Sergipe. Não chega a 500 milhões de toneladas a produção.
Essa jazida foi arrematada pela Petrobras, primeiro pela Petrobras Mineração e, depois, pela Petrobras
Petróleo, quando fechou a parte da mineração da Pe-
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trobras. E ela a repassou para a empresa Vale do Rio
Doce, que explora o potássio em Sergipe.
Mas a maior jazida, com produção superior a 1,1
bilhão de toneladas, está no Estado do Amazonas, em
Municípios muito próximos à capital, Manaus, como os
Municípios de Nova Olinda do Norte, de Autazes, de
Itacoatiara, de Silves, de Urucará, de Itapiranga, enfim, um conjunto de Municípios importantes. Há muito
tempo, no Estado do Amazonas, existe uma grande
mobilização para que se inicie a exploração de silvinita,
para que possamos produzir potássio não só para o
nosso consumo interno, mas também para a exportação, porque a quantidade de minério que há naquela
região permite que isso aconteça.
Da audiência pública – concederei um aparte a
V. Exª, Senador Casildo Maldaner – participaram representantes do CPRM, do Ibama e da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas; o Deputado Sinésio Campos, que coordena essa questão no Estado do Amazonas; e alguns Prefeitos, como o Prefeito
Wanderlan, de Autazes; o Prefeito José Maia, o Baía,
de Borba; o Prefeito Nadiel, de Itapiranga; o Prefeito
Felipe Cabeça Branca, de Urucará; o Prefeito Franrossi,
conhecido carinhosamente por todos nós como Bojó,
de Silves; o Prefeito Joseías, de Nova Olinda do Norte.
Também dela participou a Vereadora Cheila, que aqui
representou o Prefeito de Itacotiara. Houve ainda a
participação de outras pessoas que vieram do Estado
do Amazonas para esse debate, entre elas o Prefeito e
o Vice-Prefeito da Câmara de Vereadores de Autazes.
A audiência pública foi presidida pelo Presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o Senador
Blairo Maggi. O Senador Blairo Maggi tem um grande
conhecimento do assunto, não só por ser um grande
produtor de soja – nesta condição, ele é um dos grandes
importadores de potássio, e, segundo ele, o produto
que ele importa vem de Israel –, mas também porque
ele tem empreendimentos no Estado do Amazonas, no
Município de Itacoatiara. O grupo Maggi tem um porto
graneleiro em Itacoatiara, de tal sorte que a exportação
dos grãos a partir do Porto de Itaquatiara gera uma
economia de aproximadamente US$30 a tonelada.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Ouvimos o Secretário de Estado de Minas do Estado de Amazonas, Dr. Nava, que
fez uma belíssima apresentação. Aliás, todos fizeram
uma belíssima apresentação, mostrando, em primeiro lugar, que, se nós produzíssemos potássio a partir
da silvinita do Amazonas, Srs. Senadores, Senador
Casildo, Senador Jarbas, teríamos uma economia de
US$178 por tonelada! A Petrobras saiu da área por-

Setembro de 2013

que diziam que a localização do minério, a mais de mil
quilômetros abaixo da terra, era difícil, mas, hoje, as
novas descobertas mostram a silvinita a 600m abaixo
da superfície, o que não é diferente das jazidas que
são exploradas no mundo inteiro.
Quanto à logística, primeiro, nós temos energia
hoje. Nós temos energia suficiente, tanto a energia
oriunda do Linhão de Tucuruí, que já está pronto, como
a energia gerada a partir do gás natural de Coari, onde
também há um gasoduto que chega até a cidade de
Manaus, sem falar nas hidrovias, que são as estradas
naturais.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –Então, o Senador Blairo Maggi,
como entendido da área, também fez uma belíssima
exposição na audiência pública.
A audiência pública resultou na formação de uma
frente parlamentar – Senador Casildo, queria muito
contar com a participação de V. Exª, assim como com
a do Senador Jarbas e com a de todos os Senadores
que aqui estão – pela autossuficiência do Brasil em
relação ao potássio, porque condições para isso nós
temos. Lá há uma empresa chamada Potássio do Brasil, que é uma canadense associada a vários grupos
nacionais e que, se tudo certo, deverá iniciar em breve
a exploração. Mas não podemos deixar que as coisas
andem sem que haja um acompanhamento, porque,
do contrário, nós demoraremos mais para ver isso se
transformar em realidade.
Concedo um aparte ao Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu sei que o tempo de V. Exª está se esgotando.
Apenas quero me associar ao seu pronunciamento.
Desde já, sou um dos subscritores dessa frente. O
que V. Exª declarou tem fundamento. Refiro-me ao
desequilíbrio da balança. São gastos US$6 bilhões
por ano só com a importação de potássio. Quer dizer,
refiro-me ao déficit que isso nos causa. É fundamental
nós produzirmos isso. Há o potencial da Amazônia, de
Sergipe e, eu diria, da região de Anitápolis, em Santa
Catarina, nosso Estado. Ali há também uma questão
fundamental. Aliás, esse também é o Estado de V. Exª,
pois nasceu em Santa Catarina. É preciso buscarmos
esse potássio, que é um fertilizante, para que isso
venha a ajudar e muito o Brasil. Acho até que essa é
uma questão fundamental de segurança alimentar nacional e assim por diante. Associo-me a V. Exª nessa
pregação que faz.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu lhe agradeço muito, Se-
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nador Casildo. Sei que V. Exª, quando fala, dispõe-se
não apenas a compor aquela frente, mas também a
nela trabalhar.
Hoje, às 19 horas, para fechar essa primeira rodada, nós teremos uma audiência – o Senador Casildo
poderia participar – com o Ministro Edison Lobão. Está
em curso o debate sobre o novo marco regulatório da
mineração. Entretanto, nós entendemos que, para se
iniciar a exploração de potássio e de silvinita no Amazonas, não se pode esperar a aprovação de qualquer
lei, mesmo porque uma das empresas a que me referi, a Potássio do Brasil, associada a grupos nacionais,
já está preparando tudo para iniciar essa exploração.
Esse seria um salto muito importante.
Toda vez que se fala em Amazonas, fala-se em
Zona Franca, Senador Jorge Viana. V. Exª, que é do
vizinho Estado do Acre, sabe disso. Quando falam em
Zona Franca, dizem que a Zona Franca é temporária.
De fato, ela é temporária, não é perene. Mas nós precisamos aproveitar este momento para termos uma
alternativa econômica, e uma delas, sem dúvida, é a
exploração de silvinita. A exploração de silvinita permite
a instalação no Amazonas de um polo gás-químico, de
um polo de fertilizantes. Digo isso sem falar que toda a
atividade pode ser feita com todo o cuidado ambiental
que a nossa região requer.
Senador Jorge Viana, se V. Exª me permite, concedo, com muito prazer, um aparte ao Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Srªs e Srs. Senadores e Sr. Presidente, primeiro,
quero cumprimentar a Senadora Vanessa. Creio que o
debate sobre a silvinita e sobre a sua transformação
em potássio é fundamental não apenas para o Amazonas, mas para o Brasil. O Brasil, todos os anos, importa
de potássio para o agronegócio brasileiro, nada mais,
nada menos, que US$8 bilhões, aproximadamente. É
óbvio que um País que tem o agronegócio como fundamento de sua economia sofre, Sr. Presidente, em
alguns momentos, os revezes econômicos daqueles que
dominam, quase em monopólio, o preço do potássio,
ora aplicando sobrepreços sobre o potássio, obrigando, portanto, o agronegócio brasileiro a se submeter
a esses sobrepreços, ora usando o dumping para evitar que haja na economia brasileira autossuficiência
quanto ao potássio. Creio que a colocação que V. Exª
vem fazendo, não apenas no debate de hoje, no plenário, mas também na audiência pública ocorrida na
CMA, sob a Presidência do Senador Blairo Maggi e
sob a coordenação e autoria de V. Exª, chama a atenção do povo brasileiro para uma grande oportunidade
de investimento que transforma a silvinita em potássio.
Isso nos daria autonomia e autossuficiência na área de
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fertilizantes para o agronegócio e, ao mesmo tempo,
aceleraria e melhoraria a competitividade desse produto, seja soja, seja milho, seja algodão, seja, portanto, o
produto que for do nosso agronegócio, para melhorar
a balança comercial brasileira e, ao mesmo tempo,
abrir uma janela de oportunidade para a indústria de
transformação no Amazonas. Portanto, aqui, quero
cumprimentar V. Exª e dizer que é fundamental que o
Brasil conheça efetivamente o que está acontecendo
neste momento no Amazonas e, mais precisamente,
nos nove Municípios que são abrangidos por essa reserva. Chamo a atenção da Petrobras, que detém boa
parte dessas reservas desde o final da década de 50,
desde o início da década de 60. Já estamos entrando
na segunda metade da segunda década do novo milênio, mas, lamentavelmente, a Petrobras não transformou esse potencial na nossa região.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – O Brasil tem uma mina de silvinita que transforma silvinita em potássio. Essa mina fica no Estado de
Sergipe e, neste momento, tem produção declinante.
Existem alternativas no Estado de Sergipe, mas essa
é a situação. Eu conversava, ainda há pouco, com o
Senador Eduardo Amorim e com o Senador Blairo sobre esse tema. Portanto, quero dizer que é um tema
absolutamente importante. O Amazonas precisa que
o Brasil conheça esse tema. Aqui, vai uma sugestão
a V. Exª: que possamos, quem sabe, trazer à CMA a
Petrobras, para que a Petrobras possa explicar para o
Brasil e para os Senadores o porquê de fazer uma série
de investimentos, muitos deles até fora do nosso País.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Ela é detentora de uma reserva estratégica na
Amazônia, mas, lamentavelmente, não faz os investimentos. Cumprimento V. Exª. Cumprimento os Prefeitos
que aqui vieram e todos os técnicos que participaram
da audiência. Mais uma vez, quero dizer que acho que
Petrobras está a dever uma explicação e uma demonstração para a Comissão de Desenvolvimento Regional
e para a CMA do nosso Senado com relação a essa
reserva tão estratégica. Parabéns a V. Exª!
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Senadora Vanessa, permite-me um aparte?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Blairo. Antes
de passar a palavra a V. Exª, com a benevolência do
nosso Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu pediria, como há outros colegas que estão...
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Mas é muito rápido, Senador.
Eu só queria agradecer ao Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É óbvio! Não tenho dúvida da
importância disso para nós. Pode seguir, Senadora.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – Concordo que ela seja aparteada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – E todos nós!
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Fora do microfone.) – Pode dar o tempo necessário
a ela.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Se o Senador Mário Couto
está concordando, está tudo muito bem.
Muito obrigada, Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Vamos lá, Senador Blairo!
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Obrigado, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Antes, Senador Blairo, quero
agradecer e incorporar, na totalidade, o aparte do Senador Eduardo Braga, que tem sido muito importante
nessa luta. Disso não tenho dúvida, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É até estratégico para o Brasil.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, hoje, um dos
palestrantes presentes lá – não sei se foi o prefeito; não
me lembro exatamente – mostrou uma fala da Presidenta Dilma, que disse que, nos seus planos, estava a
questão estratégica da exploração do potássio a partir
da silvinita nas reservas do Amazonas.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – V. Exª, como Governador,
lutou muito. Tenho a certeza de que, como Líder da
Presidenta neste Senado, V. Exª nos ajudará muito
nessa luta, nessa frente que será coordenada pelo
Senador Blairo.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Muito obrigado, Senadora. Quero ser bastante
breve. Quero dizer que, hoje, foi dada uma das notícias mais importantes que ouvi nos últimos anos no
Senado quanto à questão de abastecimento de insumos e à posição que se encontra esse cloreto de
potássio em Autazes. Para se ter uma ideia, o Estado
de Mato Grosso pode ser abastecido pela hidrovia do
Madeira-Amazonas, a partir de Porto Velho, com ca-
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minhões, com todo o frete de retorno para as zonas
de produção, descendo de Autazes ou de Itacoatiara
até Santarém e Miritituba, podendo adentrar o Estado de Mato Grosso para Sorriso, Sinop e Lucas pela
BR-163. Chega à capital do Estado do Senador Mário
Couto, onde haverá uma ferrovia que liga Belém até...
Ajude-me, Senador Mário Couto!
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Até Açailândia.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Vai até Açailândia. Então, de barcaça ou de navio,
pode-se ir de Autazes a Belém. E, de trem, pode-se ir...
(Interrupção do som.)
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR
– MT) – ...até Açailândia. Nós podemos ganhar o Tocantins, o Estado de Goiás, Brasília e o sul do Brasil
por essa ferrovia.
Portanto, o empreendimento é um achado para
o Brasil. Segundo os primeiros estudos ali, o Senador
Eduardo Braga me confirmou no almoço, é coisa para
abastecer o Brasil e o mundo por mais de cem anos.
É um negócio impressionante! Então, é a autonomia,
a autossuficiência do Brasil. Não há por que o Brasil,
através da Petrobras, ficar fazendo programa com os
argentinos, abrindo poços lá embaixo, trazendo de
caminhão ou de trem, se nós temos a ocupação das
três principais hidrovias e ferrovias que estão sendo
construídas no norte da Amazônia. Portanto, Senadora
Vanessa, foi muito válida hoje essa audiência pública.
(Soa a campainha.)
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR –
MT) – Pedi aos prefeitos e ao Sinésio, que é o Deputado que lidera esse movimento, para que na próxima
audiência pública nós possamos trazer números já
definitivos; quanto custa para chegar a Belém, para
chegar a Porto Velho, quanto vai chegar à região de
Sapezal. Eu fiz uma brincadeira lá, Senador Eduardo,
no sentido de que melhor que isso, só se essa jazida
de potássio fosse dentro da minha cidade de Sapezal e dentro da minha fazenda. Como não é, essa é a
melhor que o Brasil pode ter.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Encerro aqui o meu pronunciamento com esses dois belos apartes, Sr. Presidente.
Três, aliás. O Senador Casildo foi o primeiro.
Quero dizer que essa luta, repetindo o que disse o
Senador Eduardo – eu havia falado na Comissão – não
é uma luta do Amazonas ou daqueles que trabalham
na produção de alimentos, ou de grãos. Essa é uma
luta do Brasil, para alavancar a economia brasileira.
Muito obrigada, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Jarbas, pela ordem.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para uma comunicação inadiável.
A cultura pernambucana é uma das mais ricas
do Brasil, mas, na semana passada, infelizmente, para
tristeza de todos nós, ela ficou mais pobre com a morte, no último dia 1º, do compositor e produtor musical,
Carlos Fernando.
Por essa razão, venho pedir um voto de pesar do
Senado Federal, numa justa homenagem às contribuições que Carlos Fernando deu à cultura não apenas de
Pernambuco, mas do Brasil. Não o fiz antes por estar
em viagem oficial na semana passada.
Filho de Caruaru, a chamada Capital do Agreste, Carlos Fernando compôs músicas de sucesso nacional, como “Banho de Cheiro” e “Canta Coração”,
na voz de Elba Ramalho, e “Noites Olindenses” com
Caetano Veloso. Também teve composições de sua
autoria gravadas por Chico Buarque, Geraldo Azevedo e Gilberto Gil.
Nos idos dos anos 80, ele produziu o “Asas da
América”, projeto que contou com vários artistas e divulgou o frevo em todo o País. Como bem registrou
o crítico musical pernambucano José Teles, o projeto
“Asas da América”, iniciado em 1981, foi a primeira
tentativa sistemática de modernização do frevo, não
apenas na roupagem como também nos arranjos e
orquestrações.
Outro dos projetos inovadores do qual ele participou foi o “Recife Frevoé”, iniciado na minha segunda
gestão como prefeito do Recife, em 1996, e que teve
continuidade na gestão do Prefeito Roberto Magalhães.
O “Frevoé” estimulou o surgimento de novos compositores e novos intérpretes.
Como compositor, Carlos Fernando também participou da produção do CD “100 Anos de Frevo – É de
Perder o Sapato”, lançado em 2007, quando o ritmo
recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Carlos Fernando se destacou por sua ousadia,
por sua criatividade e por deixar de lado os preconceitos de qualquer espécie ao misturar o frevo pernambucano a outros ritmos e escolas, como o forró e até
mesmo o jazz.
Carlos Fernando, Sr. Presidente, para finalizar,
também fez trilhas sonoras de programas de TV, como
o “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, novelas, peças de teatro
e até para o cinema. Ele assinou músicas para novelas como “Saramandaia”, “Sinhazinha Flor” e “Pátria
Amada”, filme da diretora Tizuka Yamasaki.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é que venho solicitar
essa pequena homenagem ao grande homem que foi
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Carlos Fernando. Um artista, um poeta, um verdadeiro
militante da cultura pernambucana, um militante apaixonado e batalhador da cultura brasileira.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Jarbas, eu peço, e certamente constará dos Anais, o voto de pesar que V. Exª
apresenta, com as razões de alguém que deu vida à
cultura brasileira, que nos deixa e que, à altura, recebe
esta homenagem de V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, passo a palavra ao
Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só
para registrar a presença do nosso Prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, e do Prefeito de Ariquemes,
Lorival Amorim, que estão visitando a nossa Casa e
que vêm a Brasília em busca de recursos, é evidente,
mas trazendo bons projetos.
Todos sabemos que, sempre quando aparecem
bons projetos, a viabilidade ou a possibilidade de os
recursos acontecerem para os Municípios é muito
grande. Então, ressalto aqui a presença do Prefeito
de Ji-Paraná, Jesualdo, e a presença do Prefeito de
Ariquemes, Lorival Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Fica aqui, então, o registro trazido por V. Exª.
Passo a Presidência dos trabalhos ao Senador
Casildo, a fim de que possa, para uma comunicação
inadiável, usar a tribuna.
(Soa a campainha.)
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –Para uma comunicação inadiável, passo a palavra ao nosso Vice-Presidente, que
preside a sessão, Senador Jorge Viana, do grande
Estado do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Casildo, caros colegas, os
que nos visitam, os que nos acompanham pela Rádio
e pela TV Senado, eu queria só fazer o registro, nesse
tempo regimental de que faço uso, de um seminário
que realizamos, em Rio Branco, ontem, em que tivemos
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o privilégio de receber o Sr. Jorge Chediek, que dirige
o PNUD no Brasil, e também a pesquisadora responsável pelo programa que elaborou o IDHM – Índice de
Desenvolvimento Humano, o Relatório 2013. Refiro-me à Daniela Gomes, Coordenadora do Relatório de
Desenvolvimento Humano.
Tivemos um seminário, na Biblioteca Pública de
Rio Branco, com casa cheia. O meu gabinete, tanto
o de Brasília quanto o de Rio Branco, trabalhou junto
com o gabinete do Senador Anibal Diniz e teve o apoio
do gabinete do Governador Tião Viana.
O importante é que essa ferramenta, que precisa
chegar e alcançar todos os brasileiros, que é a aferição das mudanças que o Brasil experimenta, pôde ser
materializada através de números bem-concebidos. Eu
me refiro a esse trabalho, que avalia o desenvolvimento
humano no Brasil nos últimos 20 anos. É fato que as
mudanças começaram mais fortemente nos últimos 20
anos, mas elas ganharam uma dimensão muito maior
no Governo do Presidente Lula e seguem agora com
a Presidenta Dilma.
Ali, nós tivemos a apresentação de informações
e de dados que nos colocam a apreciar algo que vai
além do PIB.
Os jornais e alguns articulistas trabalham muito com o PIB – Produto Interno Bruto. Nós já tivemos
muitos debates aqui, no Senado. Apresentei proposições e acho que esse é um indicador que tem lá sua
validade, mas ele tem a validade vencida, porque ele
não expressa, como, pelo menos, nós almejamos, como
nós queremos, o desenvolvimento humano. É apenas
uma soma das riquezas de um país, fruto da atividade
produtiva de um povo. O Índice de Desenvolvimento
Humano, não. Ele trabalha numa base ampla de informações e se prende à educação com conhecimento,
à longevidade com a boa saúde e, obviamente, à atividade econômica. Então, soma as três.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) é óbvio que faz a avaliação dessas variáveis
tão importantes no Município, e foi isso que nós debatemos em Rio Branco, ontem.
Rio Branco é uma cidade do Norte do Brasil que
teve uma transformação extraordinária, graças a um
trabalho que foi feito e que segue sendo feito tanto
pelo Governador Tião Viana quanto pelo Prefeito Marcus Alexandre. E agora tem o IDHM de 0,7. O IDHM
tem a mesma variação do IDH, que é de zero a um,
e em Rio Branco, agora, o IDHM é “alto”. O objetivo é
o “muito alto”.
Foi muito interessante o seminário, que contou
com a participação de entidades não governamentais,
dos Secretários de Saúde do Estado e do Município,
dos Secretários de Educação do Estado e do Muni-

Setembro de 2013

cípio, de Secretários da área social, e eu aconselhei,
inclusive, que todos tenham acesso, porque está disponibilizado na rede mundial de computadores, pelo
PNUD, esses relatórios.
Que possam debater esses dados, para que gestores de escolas, de hospitais, prefeitos, secretários,
entidades não governamentais possam lidar com uma
ferramenta muito poderosa, no sentido de estabelecerem objetivos claros a serem alcançados e que levem
em conta a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Então, eu queria agradecer e cumprimentar,
mais uma vez, o Diretor do PNUD no Brasil, Jorge Chediek, que aceitou o convite e que fez uma excelente
explanação; e cumprimentar a diretora do programa,
Daniela Gomes, Coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano.
Presidente, vou pedir para constar dos Anais do
Senado, para não atrapalhar o andamento desta sessão, que tem tantos oradores inscritos, alguns dados
do relatório, feitos pelo PNUD, que nos colocam numa
posição de ter esperança, por conta do trabalho que
vem sendo feito. Talvez seja essa sequência de administrações, vinculadas a metas bem-colocadas, a
objetivos bem-estabelecidos, a um compromisso com
a educação, com a mudança na qualidade da saúde,
com a busca de estabelecer uma atividade econômica
que seja sustentável, que nos permite alcançar esses
números.
Então, faço aqui, sem falsa modéstia, o registro
da importância da minha equipe, do trabalho que a
equipe fez. Não fui eu quem fez. Foi um trabalho de
equipe, do Governador Binho, tanto como membro da
minha equipe quanto como gestor do Estado, como
Governador, e agora esse trabalho vem sendo conduzido pelo Governador Tião Viana.
Não posso deixar de ressaltar o trabalho – ontem, inclusive, fez uma explanação – do Prefeito Raimundo Angelim, que governou Rio Branco nos últimos
oito anos, e agora a cidade é tão bem-administrada e
conduzida pelo Prefeito Marcus Alexandre.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Então, fica aqui o registro da tribuna do Senado. Faço questão de registrar esse alcance que a boa
política, a política feita com honestidade, com o trabalho pode ter. Muitos satanizam a política, satanizam
os mandatos, mas é através de mandatos honestos,
dedicados, éticos, seja de Vereador, de Deputado, de
Senador, de Prefeito ou de Governador, que se consegue fazer inclusão social, transformação social.
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Nesse aspecto, associo-me ao Presidente Lula.
Nesses tempos de manifestações, tudo bem, questionemos a política. Mas, se ela estiver tão ruim assim,
se candidate, seja um a mais na luta pela boa política. E a boa política, a ação ética, honesta e de muito
trabalho é que fez as mudanças que orgulham o Acre
e os acrianos hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
DESTAQUES – IDH-ACRE
Faço questão de destacar alguns dados que levaram a um IDH positivo no Acre: primeiro, a taxa de
urbanização. Em 1970 era de apenas 27,6%. No ano
2000 já chegava a 66,4% e alcançou 2010 com 72,6%,
de acordo com o IBGE.
Outro é o déficit habitacional, que em 2001 era
19,3% e, em 2010, 14,1%. Com certeza, com o trabalho que vem sendo desenvolvido, esse número caiu
ainda mais.
Uma informação significativa para o cálculo do
IDH do Estado do Acre foi a queda do número de pessoas em extrema pobreza. Somente entre 2011 e 2013,
133.410 pessoas saíram da extrema pobreza e outras
59.251 estão em processo de saída dessa situação.
Na educação, os investimentos realizados nos
últimos 14 anos deram resultados. 92,2% de crianças
entre 6 e 14 anos frequentam as escolas públicas no
Acre. Este índice supera o percentual da região norte
e até do Brasil.
Uma informação que pode surpreender muita
gente, mas não a nós, que trabalhamos para superar
o número atual, é a redução da mortalidade infantil.
No ano 2000, a taxa de mortalidade infantil no Acre
era 31,1% para cada 1.000 crianças nascidas vivas.
Na mesma época, o número nacional era de 21,9%.
Nós estávamos superando a média do Brasil em quase 10%. Mas conseguimos reduzir esse índice para
13,9% em 2011, praticamente se igualando ao índice
nacional, que era de 13,5% no mesmo ano.
Foram estes e muitos outros fatores que foram
avaliados para saber qual é a qualidade de vida da
população e calcular o IDH. Lembrando que o número
máximo é 1, o Acre tinha 0,402 de IDH em 1991; em
2000, subiu para 0,517 e, em 2010, já era de 0,663.
São boas notícias que, em breve, serão melhores.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Eu mesmo me congratulo com
V. Exª, Senador Jorge Viana, pela exposição que fizeram ontem, lá no Estado do Acre.
Pela ordem de sequência, passamos a palavra,
como inscrito, ao eminente Senador, gaúcho, Paulo Paim.
Antes, porém, fazemos o registro da presença,
nas galerias desta Casa, dos oficiais do curso de Segurança Pública da Academia de Segurança do Estado do Ceará.
A Mesa se congratula e cumprimenta os senhores aqui na Casa.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Casildo Maldaner, eu venho
à tribuna para falar das universidades gaúchas que
estão entre as 25 melhores do País.
Sr. Presidente, é com satisfação que recebi a
informação de que três universidades gaúchas estão
entre as 25 melhores do Brasil, conforme ranking demonstrado pelo jornal Folha de S.Paulo.
Entre as cem universidades de ensino, o número
de instituições gaúchas sobe para treze na lista: seis
públicas e sete privadas.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é
a primeira do Rio Grande e a quarta no ranking nacional, atrás somente da Universidade de São Paulo
(USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atrás
da universidade Federal do Rio Grande do Sul, está a
Universidade Federal de Santa Maria, Sr. Presidente,
em 14º lugar no Brasil.
Foram cinco quesitos utilizados para o ranking:
ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul
obteve a primeira posição nacional em ensino e ficou
em 21º em internacionalização. Com nota final, a Federal somou 94,58 pontos – ou seja, quase 100%.
Entre as universidades privadas, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) ficou na ponta da lista entre as gaúchas e em segundo
lugar no País, com 82,94 pontos.
Sr. Presidente, quero citar aqui, como forma de
homenagear as universidades gaúchas, as outras instituições gaúchas que estão nesse ranking, com destaque: 28º lugar, a Universidade Federal de Pelotas; 42º
lugar, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos; em 48º,
a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre; em 54º lugar, a Universidade Federal
do Rio Grande (Furg); em 64º, a Universidade Luterana
do Brasil (Ulbra); depois vem a Universidade de Caxias
do Sul e, em seguida, a Universidade de Passo Fundo.
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Ainda com destaque, temos a Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa); a Universidade
Católica de Pelotas (UCPel); a Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e Das Missões (URI). Depois vem a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc);
em seguida, a Universidade Feevale; a Universidade
Regional do Noroeste do Estado do RS (Unijuí). Também vem com destaque a Universidade de Cruz Alta
(Unicruz) e, por fim, a Universidade da Região da
Campanha (Urcamp).
Sr. Presidente, quero aqui cumprimentar todos
os reitores, vice-reitores, pró-reitores, professores,
funcionários e alunos dessas universidades gaúchas.
Esse resultado alcançado é sinal de muito trabalho do
povo gaúcho pela melhoria da qualidade do ensino de
suas universidades.
Sr. Presidente, a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) é a universidade gaúcha mais
bem colocada – ficou em primeiro em alguns quesitos
e em segundo em outros –, e em nome dela eu homenageio as outras instituições.
A história da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul começa com a fundação da Escola de Farmácia
e Química, em 1895, e, em seguida, da Escola de Engenharia. Assim iniciava também a educação superior
no Rio Grande do Sul.
Ainda no século XIX, foram fundadas a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, a capital de todos
os gaúchos e gaúchas, e a Faculdade de Direito, que,
em 1900, marcou o início dos cursos humanísticos no
nosso Estado.
Mas somente em 28 de novembro de 1934 foi
criada a Universidade de Porto Alegre, integrada inicialmente pela Escola de Engenharia, com os Institutos de Astronomia, Eletrotécnica e Química Industrial,
Faculdade de Medicina, com as Escolas de Odontologia e Farmácia, Faculdade de Direito, com sua Escola
de Comércio, Faculdade de Agronomia e Veterinária,
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e pelo Instituto de Belas Artes.
O terceiro grande momento de transformação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi em
1947, quando passou a ser denominada Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, incorporando as
Faculdades de Direito e de Odontologia de Pelotas e
a Faculdade de Farmácia de Santa Maria.
Posteriormente, essas unidades foram desincorporadas da UFRGS com a criação da Universidade
de Pelotas e da Universidade Federal de Santa Maria.
Em 1950, Sr. Presidente, data em que nasci, a
universidade foi federalizada, passando à esfera administrativa da União. Desde então, a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul passou a ocupar posi-
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ção de destaque no cenário nacional, como um dos
maiores orçamentos do Estado do Rio Grande e como
a primeira em publicação e a segunda em produção
científica entre as federais, considerando o número de
professores altamente qualificados.
Parabéns, aqui, ao Reitor Carlos Alexandre Neto,
ao Vice-Reitor Rui Vicente Oppermann, a todos os pró-reitores, professores, funcionários e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Da mesma forma, lembro o nome dos ex-reitores:
Manoel André da Rocha; na sequência, Aurélio de Lima
Py, Ary de Abreu Lima, Edgar Luiz Schneider, Antônio
Saint Pastous de Freitas, Egídio Hervé, Armando Pereira da Câmara, Alexandre Martins da Rosa, Elyseu
Paglioli, José Fonseca Milano, Eduardo Zaccaro Faraco, Ivo Wolff, Homero Só Jobim, Earle Diniz Macarthy
Moreira, Francisco Luis dos Santos Ferraz, Gerhard
Jacob, Tuiskon Dick, Helgio Henrique Casses Trindade...
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Senador Paulo Paim, V. Exª me permite
um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Vou conceder em seguida o aparte.
Por fim, lembramos: Wrana Maria Panizzi (reconduzida), José Carlos Ferraz Hennemann e Carlos
Alexandre Netto (atual).
Sr. Presidente, assim, ficam os meus cumprimentos à nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Concedo um aparte a Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Senador Paim, quero parabenizar o Rio
Grande do Sul e V. Exª por esse importante registro na
data de hoje, ao mesmo tempo em que quero registrar também o destaque para as duas universidades
baianas: a Universidade Federal da Bahia, a mais antiga universidade do nosso Estado, que ficou entre as
30 melhores, e a Universidade Estadual de Feira de
Santana, que foi inclusive criada na gestão do nosso
Senador João Durval, quando Governador. Quero dar
os meus parabéns à Reitora Dora e ao Reitor José
Carlos, dessas universidades. Muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito bem, Senadora Lídice da Mata. Eu incorporo a sua fala homenageando as universidades
da nossa querida Bahia.
Senhores, eu quero destacar ainda o tamanho da
nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A
área territorial se aproxima dos 23 milhões de metros
quadrados. Só em Porto Alegre, em torno de 7 milhões
de metros quadrados; Eldorado do Sul, em torno de
16 mil metros quadrados; Imbé, em torno de 100 mil
metros quadrados. Área edificada, também com destaque em todos esses espaços físicos.
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Cursos de graduação: 89. Vagas para ingresso via
vestibular: 5.310. Cursos de pós-graduação: mestrado,
72; doutorado, 69; lato sensu, 161. Unidades de ensino:
27 (13 institutos, 10 faculdades e 4 escolas). Docentes
do ensino superior: 2.642 (2.486 permanentes e 156
substitutos). Total de funcionários: 2.623.
Sr. Presidente, além desse registro da nossa universidade, eu queria rapidamente também aproveitar
este momento, a oportunidade que o Plenário nos dá.
Só estamos aqui eu, o Senador Couto e V. Exa, neste
momento. Pode ser que outros cheguem.
Registro, neste plenário, a aprovação de emendas apresentadas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, junto à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), ações e
metas. Apresentei diretamente, Sr. Presidente, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), as seguintes emendas de ações e metas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Apoio a entidades de ensino superior não federais; fortalecimento institucional das organizações
representativas das comunidades quilombolas e de
outras entidades tradicionais.
E a emenda que contempla o apoio a entidades
de ensino superior foi aprovada parcialmente.
Apresentei 15 emendas de texto que tratam de
políticas públicas para as mulheres; reajuste real para
aposentados e pensionistas; a não limitação de emprenho para iniciativas parlamentares individuais; a inclusão
de prioridade para redução das desigualdades de gênero, étnico-raciais e idosos. No art. 4o do Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias, ampliamos essa redação.
E tivemos a aprovação parcial das seguintes
emendas: a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o detalhamento das ações
e respectivos subtítulos; texto aprovado parcialmente
no corpo da lei, através de emenda aditiva.
Art. 51...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) –
Art. 51-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma isonômica, da programação incluída por emendas individuais em
lei orçamentária, em montante correspondente
a um por cento da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.
A única emenda que foi aprovada em sua integralidade foi a Emenda nº 11 – Aditiva, Anexo III, Item
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32, que trata de um dos grandes problemas sociais,
que é a violência contras as mulheres.
A emenda aprovada foi o “Enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres”, baseada na Lei
Maria da Penha.
Conforme a última pesquisa do DataSenado, constatou-se que, por todo o País, 99% das mulheres já ouviram falar na Lei Maria da Penha. E ela busca um socorro.
Mas, apesar disso, a pesquisa estima que mais de
13,5 milhões de mulheres, Sr. Presidente, já sofreram
algum tipo de agressão (19% da população feminina
com 16 anos ou mais).
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Destas, 31% ainda convivem com o agressor.
A pesquisa mostra ainda que, das que convivem com o agressor, 14% ainda sofrem algum tipo
de violência.
Diante desses dados, dizer que 700 mil brasileiras continuam sendo alvo de agressões, infelizmente,
é uma verdade.
Aproximadamente uma em cada cinco brasileiras
reconhece já ter sido vítima de violência doméstica ou
familiar provocada por um homem.
Os percentuais mais elevados foram registrados
entre as que possuem menor nível de escolaridade,
as que recebem até dois salários mínimos, negras e
as que têm idade entre 40 e 49 anos.
Um dos motivos demonstrado como empecilho
para as denúncias é o medo do agressor, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Esse fator é apontado por 74% das entrevistadas.
Em seguida, a dependência financeira e a preocupação com a criação dos filhos foram os fatores
mais apontados.
A vergonha da agressão também foi apontada
como motivo da não denúncia.
Sr. Presidente, entre aquelas que têm até o ensino
fundamental, 19% afirmaram que a vergonha é fator
que impede as vítimas de denunciarem a agressão.
Entre as que têm o ensino superior, essa proporção sobe para 35%. Já em relação à renda, a vergonha
é apontada com menos frequência pelas mulheres sem
remuneração (21%) que pelas que recebem mais de
cinco salários mínimos (39%).
Por fim, Sr. Presidente, devemos repudiar qualquer ato de violência contra as mulheres. É obrigação
nossa dizer: tolerância zero, não à violência. Denunciar
é obrigação de todas e todos...
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... porque esse é um crime covarde (Fora do
microfone.) e que não deve ser aceito por ninguém.
Nesta semana, a Presidenta Dilma veio ao Congresso para fortalecer a Comissão Parlamentar de
Inquérito que investigou o caso da violência contra
as mulheres.
Através desse relatório, treze propostas de projetos de lei foram criadas. Inúmeros foram aprovados
– a metade –, e outros estão tramitando aqui na Casa
em regime de urgência.
Por fim, Sr. Presidente, quero aqui mais uma vez
falar da importância de aprovarmos, na Lei Orçamentária, a nossa emenda que vai garantir que o aposentado volte a receber a inflação mais o PIB, ou seja, um
aumento real baseado no crescimento do PIB.
É inegável que a situação da população idosa
é muito, muito preocupante. Atualmente, a população
idosa corresponde a 23 milhões...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... de pessoas com mais de 65 anos. Em 2025,
esse número deve passar dos 32 milhões de idosos.
Mais uma vez, estamos aqui para fazer um apelo,
como já fiz outras vezes. Vamos dedicar atenção especial e devido respeito àqueles que mais precisam,
que são os idosos do nosso País.
Só há duas maneiras de responder de forma
concreta e direta: acabar com o fator previdenciário
e garantir o reajuste real para os aposentados, tendo
como referência o PIB ou o crescimento da massa
salarial do País.
Peço a V. Exa, que gentilmente me deu alguns
minutos a mais – pude concluir –, que considere na
íntegra os meus dois pronunciamentos, Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Eu gostaria de cumprimentar V.
Exa por destacar as universidades gaúchas e aproveito
a carona para incluir a nossa, a Federal de Santa Catarina, que ficou em 7º lugar entre as melhores do Brasil.
Ao mesmo tempo, a Mesa recebe a última questão, da Lei Maria da Penha, para constar nos Anais
da Casa.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pois não. Pela ordem, o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de registrar a visita que recebi há poucos
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instantes, no gabinete, da Sociedade Brasileira de
Dermatologia.
Está acontecendo aqui em Brasília, inclusive se
conclui hoje, o Congresso Brasileiro de Dermatologia.
É um congresso grandioso, um congresso de uma especialidade respeitada, um congresso bastante participativo.
O motivo pelo qual a Sociedade Brasileira de Dermatologia nos procurou foi no sentido de receber de
nossa parte o apoio para uma mobilização que essa
sociedade científica está fazendo no Brasil. E também
para que nós fizéssemos chegar ao Ministério da Saúde o pleito da Dermatologia do Brasil no sentido de o
Ministério liberar o medicamento chamado imunobiológico para os tratamentos das psoríases, uma doença
dermatológica, que para certo segmento é muito grave.
Lança-se mão desse tratamento com imunossupressores
e corticóides, mas há um segmento, um percentual de
pacientes que precisa de um tratamento mais avançado.
Essa droga é distribuída pelo SUS para algumas
outras patologias, como, por exemplo, a artrite. Mas o
Sistema Único de Saúde não libera esse tratamento
para psoríase. Então, é um pleito da Sociedade de Dermatologia e dos dermatologistas que trabalham com
psoríase, sobretudo dos pacientes que sofrem desse
problema, que é um problema realmente muito sério,
que faz a família sofrer, o paciente sofrer.
E o pleito da Sociedade é para que o SUS libere
essa droga para também ser utilizada para os pacientes portadores de psoríase. Então, vieram nos solicitar
esse apoio.
Nós entramos em contato com o Ministério e
estamos tentando uma audiência para amanhã, juntamente com os dermatologistas da Sociedade que nos
procuraram, na tentativa de conseguir essa liberação.
Da mesma forma, eles aproveitaram a oportunidade para pedir o nosso apoio e empenho para que
eles possam realizar, em 2014, o Congresso Mundial
de Dermatologia no Brasil.
Eu queria fazer esse registro e também dizer do
nosso empenho no sentido de ajudar esses pacientes
que precisam dessa medicação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Mesa registra a comunicação
de V. Exª e, naturalmente, torce para que, liderada por
V. Exª, médico que é, essa reivindicação do Congresso Mundial de Dermatologia seja atendida, bem como
possa o Ministro da Saúde incluir no SUS o pleito que
estão a fazer.
Com a palavra, de acordo com a inscrição, como
Líder, o eminente Senador Mário Couto, do Estado
do Pará.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o tema que vou abordar hoje é
a saúde no meu Estado. Vou falar para os meus queridos paraenses, os meus queridos irmãos do Pará,
aqueles que são protegidos por Nossa Senhora de
Nazaré, a nossa Padroeira Milagrosa.
Antes, dizer o que eu penso sobre os aposentados, aqueles a quem o Senador Paim agora mesmo
se referiu. Eu penso que a Presidenta Dilma não fará
nada por eles, assim como o Presidente Lula, que prometeu nos palanques que iria fazer, ela não vai fazer.
Nossos aposentados estão cada vez piores, cada vez
mais maltratados e só há uma solução, Brasil: irmos
para a porta do Palácio do Planalto e mostrar a situação de cada velhinho deste País à Presidenta Dilma.
Talvez – talvez; talvez –, ela se sensibilize com a situação dos aposentados no Brasil.
Escândalos, neste Governo, é o que mais existe.
Vou deixar para amanhã para falar sobre os escândalos, que são vários. É muita coisa. Vou me inscrever
para ter mais tempo. Ora, Brasil, novamente no Ministério do Trabalho. Novamente, Brasil! Isso é cinismo! A
população brasileira não aguenta. Outro dia foi o Lupi,
agora já é outro Ministro, são outros assessores! Será
que não tem fim essa desonra, essa coisa nojenta que
se estabeleceu neste País pelo Partido dos Trabalhadores? Meu Deus do céu!
Mas, vou falar sobre meu Pará, meu nobre Presidente. Enquanto a Presidenta Dilma contrata médicos
do exterior – que ninguém é contra... Ninguém é contra
– duvido que alguém seja – aquilo que vem melhorar
a situação de nosso País. Mas, parece-me que, com
a atitude da Presidenta, com a contratação dos médicos de fora, ela parece dizer ao Brasil que resolveu a
situação da saúde neste País.
Presidenta, não são os médicos que vêm de fora
que vão resolver a situação da saúde no Brasil. No
Brasil, faltam hospitais; no Brasil, faltam equipamentos;
no Brasil, falta infraestrutura de tudo, Presidenta, para
funcionar o País e deixá-lo realmente compatível com
aquilo que o brasileiro paga de imposto, que é mais
de um trilhão e meio por ano.
Eu quero ler aqui, inicialmente, um voto de congratulações ao Governador do Estado do Pará.
Presidenta Dilma, no Pará, nós já fizemos mais
de oito hospitais de média complexidade, com médicos,
com equipamentos modernos, alta tecnologia. Sexta-feira,
agora, convido-a, Presidenta, para Vossa Excelência ver
o que é gestão, para Vossa Excelência ver que, quando o
gestor é sério, é honesto, aparece o trabalho, a sociedade
é premiada, a sociedade tem o direito de ter a saúde, a
educação, o transporte, vias, aeroportos, enfim. Vamos
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inaugurar, Presidenta, a nova Santa Casa de Belém, o
hospital mais moderno materno-infantil do Brasil – do
Brasil, Presidenta! Sabe com que dinheiro, Presidenta?
Com 80% do dinheiro do Pará, arrecadado naquele Estado pelo Governador Simão Jatene. É a mais moderna
Santa Casa do Brasil, com 406 leitos, Presidenta!
Só este ano, o Pará soma mais de mil leitos, Presidenta, mais de mil leitos com os novos hospitais. Em
Belém, já foi construído o hospital metropolitano, um
hospital de média complexidade, equipado, moderno.
Em Santarém, cidades interioranas, hospitais com
mais de 100 leitos – em Marabá, Redenção, Breves,
Tailândia – estão sendo construídos. Recentemente,
inaugurou-se mais um hospital na capital paraense, o
Jean Bitar, com mais de 100 leitos; e o Hospital Abelardo Santos, numa cidade próxima a Belém, Icoaraci, com 240 leitos; o Hospital de Itaituba, 140 leitos; o
Hospital Galileu, 120 leitos.
Presidenta, é assim que se trabalha! Por isso eu
quero deixar aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) –... o agradecimento... Meu som, Presidente. (Fora
do microfone.)
Pelo que V. Exª observa, como eu, nós não temos quase Senadores aqui; então, deixe-me levar um
pouquinho mais para não encerrar a sessão, não é?
Quando chegar o próximo orador, aí V. Exª bate a campainha, e eu na mesma hora paro, está certo? (Pausa.)
Então, como eu ia dizendo, paraenses, é preciso que o administrador, que o gestor não seja só um
bom gestor, mas que ele seja honesto com o dinheiro
público. Isso não se está vendo no Brasil dirigido pelo
PT. No Estado do Pará – eu tenho que fazer justiça,
como um Senador paraense –, o homem lá é um grande gestor, o Governador, mas ele também...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) –... é honesto. Porque, quando o gestor é um
grande gestor e não é honesto, as coisas não andam,
a população sofre.
Aí podem me perguntar: “Quando se conhece o
gestor sério, trabalhador e honesto?” É fácil de responder; é muito fácil, Brasil; é muito fácil, Sr. Presidente,
responder a essa pergunta. É só, em primeiro plano,
observar o patrimônio de cada político. Essa história
de dizer que, quando a gente assume aqui no Senado,
quando a gente assume na Câmara, tem que trazer o
imposto de renda, não. Não vou nessa. Não acredito
nisso. Eu quero ver com meus próprios olhos o patrimônio de cada político. E olha, o melhor advogado do
político... “Ah, porque político é ladrão, político é isso!”
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Lógico! A classe política está falida no País. Ninguém
acredita em nenhum político. Para a população brasileira hoje, todos são mentirosos.
Aqueles que se salvam se metem no mesmo saco
de farinha, como diz o paraense, ou melhor, farinha do
mesmo saco. Como é que se sabe? O melhor advogado de um político é o seu patrimônio. Não há advogado
melhor do que o patrimônio real. Não adianta colocar
no nome da mulher, do filho, da cunhada. Não adianta. Vejam o patrimônio de Simão Jatene, Governador
do Estado do Pará.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vejam o patrimônio do falecido Almir Gabriel,
Governador do Estado do Pará. Vejam! E aí se tira
uma conclusão de por que o Pará está recebendo
obras na Saúde, obras na Educação, obras em todas
as áreas. É porque, comprovadamente, há políticos
que têm patrimônio acima da receita que podem ter.
Como se chama isso? Você vê patrimônio, no Pará
mesmo, em qualquer lugar do Brasil, em prefeituras...
Você entra numa cidade interiorana e já vê o salário
atrasado, mas o prefeito com carrão, com Mercedes.
Esse já é ladrão, cara!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Esse já é ladrão! Não precisa de nenhuma
investigação. Coloque-o com o Mercedes dentro da
cadeia! Há políticos que têm mais de R$200 milhões
de patrimônio! Veja, Brasil! Há políticos que têm mais
de R$200 milhões de patrimônio, Brasil! E ainda não
fizeram nada com ninguém, Brasil! Nem os mensaleiros foram presos, Brasil!
Aliás – já vou descer, Presidente, acho que já há
oradores –, os jornais estamparam, olhe só em que
país nós estamos, senhores e senhoras.
(Interrupção de som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– A imprensa notificou, Senador Alvaro, Senador Mozarildo, meu grande e eminente Senador Líder de Goiás,
que estavam preparando um apartamento de luxo, com
TV de 60 polegadas, HD, para uma possível – possível
– prisão dos mensaleiros. Estava tudo sendo organizado. Se a imprensa não fiscaliza, o Dirceu ia para lá, o
Genoíno ia para lá, escrevia um livro durante o ano da
prisão dele e depois ia vender o livro. Ainda ia sair rico.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Prisão de luxo. É verdade, Mozarildo. Parece in-
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crível. Parece mentira. É inacreditável o que acontece
neste País, hoje.
Tenho medo. Tenho medo, já dizia uma atriz cujo
nome não lembro agora, uma atriz famosa. Não me
veio à cabeça agora. Na época em que o Lula era
candidato, ela dizia: “Tenho medo”. E foi altamente
criticada. Não sei se vocês lembram o nome dela. Foi
altamente criticada.
Hoje digo, nesta tribuna, como Senador, representante do Estado do Pará: eu tenho medo do que
está acontecendo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu tenho medo do que está acontecendo. Eu tenho
medo do que eu vi no dia 7 de setembro. Eu nunca dia
visto um 7 de Setembro tão negro para o nosso País,
quando nem a liberdade de desfile tiveram as pessoas
para poder desfilar.
Será, Brasil... Eu não gosto de pensar nisso, mas
será que nós começamos uma guerra civil neste País?
Tomara que eu esteja falando besteira.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do
Senador Mário Couto, do Estado do Pará, na sequência
dos inscritos, nós temos aqui, pela ordem dos que estão
presentes, o Senador Alvaro Dias, do grande Estado do
Paraná. Depois, há uma comunicação inadiável e, em
seguida, o eminente Senador de Goiás Cyro Miranda.
E aí vem novamente um Líder, que será o Senador Mozarildo Cavalcanti, de acordo com a ordem inscrita aqui.
V. Exª está com a palavra, Senador Alvaro Dias,
como inscrito regular.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a
indagação que fiz ontem repito hoje: por que o Brasil,
com as potencialidades extraordinárias que possui,
riquezas naturais incríveis, ocupa o último lugar no
ranking do crescimento econômico entre os países da
América Latina? Por que ocupa o penúltimo lugar entre
os países emergentes, à frente apenas da Noruega,
onde o impacto da crise do euro bateu fortemente?
Nós vamos, hoje, Sr. Presidente, falar sobre esses dois anos e meio da Presidente Dilma à frente do
País e, especialmente, conduzindo os objetivos econômicos do Governo.
O crescimento pífio da economia brasileira nos
últimos anos decorre da incapacidade do Governo de
substituir o esgotado modelo de crescimento centrado
no consumo por um modelo centrado no investimento,
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notadamente na infraestrutura. Tal fato, somado à deficiente gestão da macroeconomia após 2011, levou à
deterioração dos principais indicadores econômicos.
A expansão do investimento não ocorreu devido
aos inúmeros problemas de previsibilidade e custo que
se impõem aos empresários.
Além da instabilidade do quadro econômico geral,
somaram-se como agravantes: infraestrutura ruim; alta
intervenção do Governo no sistema de preços; instabilidade de regras regulatórias; fragilidade política e captura das agências reguladoras por interesses privados;
desonerações tributárias sem sustentabilidade de longo
prazo; e intervenções estatizantes e anticompetitivas
nos setores de petróleo e energia elétrica.
Ao assumir o governo, em 2011, a Presidente
reunia condições para rever o modelo, dados os limites
à continuidade do crescimento econômico centrado no
consumo. Sem a devida correção de rumo, a ênfase
continuou sendo o consumo, somado ainda ao aumento dos gastos públicos.
O consumo foi estimulado por meio da desoneração tributária.
Dois casos emblemáticos de desoneração foram
as reduções da alíquota do IPI sobre a compra de
bens duráveis, notadamente automóveis, e a redução
da alíquota da CIDE, até zerá-la, para não aumentar
os preços dos combustíveis no mercado interno. Aliás, a desoneração com base no IPI foi cortesia com o
chapéu alheio. O Governo Federal fez a cortesia e os
Municípios brasileiros pagaram a conta.
Ao mesmo tempo, as medidas em favor dos investimentos não vieram. Na verdade, em relação à infraestrutura, um dos pontos mais vulneráveis da economia
do País, ocorreu o oposto, por conta da desastrada
atuação nos setores elétrico e petrolífero. Ademais, em
que pese a evidente necessidade dos capitais privados
para suprir as deficiências da infraestrutura, o Governo
não foi capaz de estabelecer regras que os atraíssem.
Já a política de forte e desordenada intervenção do
Estado na alocação dos recursos confundiu os cálculos
econômicos, elevando o risco do investimento. A intervenção se deu por meio de instrumentos tributários e
creditícios. Nesse último caso, destaca-se o monumental
volume de crédito subsidiado concedido pelo BNDES
às empresas, com recursos do Tesouro, sem qualquer
estratégia explícita que permitisse avaliar a direção seguida. Em junho de 2013, o crédito do Tesouro junto
ao BNDES chegou a R$381,3 bilhões, o equivalente a
8,3% do PIB. E, aliás, o Presidente do BNDES, Luciano
Coutinho, anuncia que, brevemente, o Tesouro Nacional
estará repassando recursos, mais recursos, mais alguns
bilhões, para que o BNDES continue com a sua política
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de investimentos, muitas vezes contestada, em razão
daquilo que se considera desvio de finalidade.
Quanto à política macroeconômica, ela foi muito
mal conduzida, levando à deterioração dos principais
indicadores e a novos focos de incertezas, o que desestimulou ainda mais os investimentos. A redução da
taxa Selic não estimulou os investimentos, pois não
houve qualquer preparação para torná-la sustentável. Na verdade, um conjunto de medidas adotadas, a
exemplo do crédito subsidiado do BNDES, da redução
do superávit primário das contas públicas e do estímulo
ao consumo, era incompatível com a sustentabilidade
da redução na taxa Selic no médio e longo prazos.
Nesse contexto, não surpreende que o desempenho macroeconômico do País tenha sido muito ruim no
biênio 2011/2012. Na verdade, 2011 não foi bom, mas
2012 foi péssimo. Em 2011, a economia cresceu 2,7%;
em 2012, 0,87%. O primeiro número não seria ruim se
estivesse ocorrendo uma arrumação, mas, como visto, não foi o que aconteceu. Já o segundo número foi
retrato fiel do que foi feito nos primeiros dois anos de
governo. O consumo cresceu, respectivamente, 4,1% e
3,1%, em 2011 e 2012, os menores percentuais desde
2004. Já os investimentos aumentaram 4,7% em 2011,
mas caíram 4% em 2012. Enfim, no biênio, o consumo
desacelerou, conforme esperado, apesar dos estímulos, e os investimentos, que deveriam ter ocupado o
lugar do consumo em um novo modelo, estagnaram.
Curioso observar que, em 2012, o desempenho
da economia brasileira foi tão ruim que o agregado
mais dinâmico pelo lado da demanda foi os gastos do
Governo, que cresceram 3,2%. A anemia da economia
afetou até mesmo o mercado de trabalho, que aparentava estar imune ao quadro geral negativo. Ao longo de
2013, a taxa de desemprego passou a subir. Em junho,
chegou a 6%, frente aos 4,6% de dezembro de 2012.
O péssimo desempenho da economia fica mais
evidente quando se verifica que, em 2012, a taxa de
crescimento do PIB ficou apenas 1/2 ponto percentual
acima do resultado de 2009, ano em que se processaram plenamente os efeitos de uma das piores crises
da história do capitalismo.
Em que pese o baixo crescimento dos últimos anos,
a economia brasileira convive com inflação elevada e
crescente déficit nas contas externas. A coexistência
desses três fatos confirma a hipótese de que a economia
brasileira enfrenta sérias restrições pelo lado da oferta.
A inflação, medida pelo IPCA, está próxima dos
6% desde 2010. A última Pesquisa Focus, do BACEN,
informa que as expectativas para 2013 e 2014 estão
próximas desse percentual. É tempo suficiente para
mostrar que não se trata de aumentos temporários de
preços causados por fatores sazonais.

61914 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O percentual é um dos mais elevados entre as
três dezenas de países que adotam o regime de metas
para a inflação. Há dez anos a meta de inflação está
em 4,5%, percentual que também é um dos mais elevados entre os países que seguem o regime.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– A dificuldade em controlar a inflação tem levado o
governo a intervir diretamente em preços-chaves da
economia, como ocorreu no caso dos combustíveis,
da energia elétrica e de transportes urbanos. Tais medidas causam importantes distorções na economia e
são insustentáveis. O impacto na Petrobras e nas empresas no setor elétrico ameaçam os investimentos na
infraestrutura.
Quanto às contas externas, o déficit nas transações com bens e serviços sobe continuadamente, segundo dados do Banco Central. Em 2007, o saldo era
ligeiramente superavitário, mas o déficit subiu nos anos
seguintes e, ao longo de 2013, ultrapassou os 3% do
PIB, o equivalente a US$72,5 bilhões no acumulado de
doze meses até junho. Tal montante superou a entrada
líquida de investimentos estrangeiros diretos, o que não
ocorria desde 2001, trazendo incertezas a respeito do
financiamento adequado do déficit nas contas externas.
Sr. Presidente, meu tempo se esgota e teria que
continuar essa análise. Contudo, peço a V. Exª que
considere lido o restante do pronunciamento.
Concluo dizendo que sair dessa situação requer
uma guinada da política econômica. Seria preciso ajustar a demanda agregada de modo a elevar o peso dos
investimentos, especialmente na infraestrutura, em
detrimento dos gastos do governo e do consumo. A
contenção desses dois agregados é importante para
controlar a inflação, as contas externas e as contas
públicas. Ao mesmo tempo, as políticas pelo lado da
oferta precisam ser retomadas.
Entretanto, conforme já destacado, não há qualquer sinal de que a correção de direção esteja em curso. Possivelmente, isso só ocorrerá após as eleições
presidenciais ou pela imposição dos acontecimentos.
É difícil saber o que virá primeiro.
Em outro pronunciamento vamos abordar os reflexos na infraestrutura.
Sr. Presidente, como disse, peço a V. Exª que
considere meu pronunciamento lido.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem apanhamento taquigráfico) – O crescimento pífio
da economia brasileira nos últimos anos decorreu da
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incapacidade do governo Dilma de substituir o esgotado modelo de crescimento centrado no consumo, por
um modelo centrado no investimento, notadamente na
infraestrutura. Tal fato, somado à deficiente gestão da
macroeconomia após 2011, levou à deterioração dos
principais indicadores econômicos.
A expansão do investimento não ocorreu, devido
aos inúmeros problemas de previsibilidade e custo que
se impõem aos empresários. Além da instabilidade do
quadro econômico geral, somaram-se como agravantes: infraestrutura ruim, alta intervenção do governo no
sistema de preços, instabilidade de regras regulatórias,
fragilidade política e captura das agências reguladoras
por interesses privados, desonerações tributárias sem
sustentabilidade de longo prazo, intervenções estatizantes e anticompetitivas nos setores de petróleo e
energia elétrica.
Ao assumir o governo em 2011, a presidente reunia condições para rever o modelo, dados os limites à
continuidade do crescimento econômico centrado no
consumo. Sem a devida correção de rumo, a ênfase continuou sendo o consumo, somado ainda ao aumento dos
gastos públicos. O consumo foi estimulado por meio das
desonerações tributárias. Dois casos emblemáticos de
desoneração foram as reduções da alíquota do IPI sobre
a compra de bens duráveis, notadamente automóveis, e
a redução da alíquota da CIDE até zerá-la para não aumentar os preços dos combustíveis no mercado interno.
Ao mesmo tempo, as medidas em favor dos investimentos não vieram. Na verdade, em relação à
infraestrutura, um dos pontos mais
vulneráveis da economia do país, ocorreu o oposto, por conta da desastrada atuação nos setores elétrico e petrolífero. Ademais, em que pese a evidente
necessidade dos capitais privados para suprir as deficiências da infraestrutura, o governo não foi capaz de
estabelecer regras que os atraíssem.
Já a política de forte e desordenada intervenção
do Estado na alocação dos recursos confundiu os cálculos econômicos, elevando o risco do investimento.
A intervenção se deu por meio de instrumentos tributários e creditícios. Nesse último caso, destaca-se o
monumental volume de crédito subsidiado concedido
pelo BNDES às empresas com recursos do Tesouro,
sem qualquer estratégia explícita que permitisse avaliar a direção seguida. Em junho de 2013, o crédito do
Tesouro junto ao BNDES chegou a R$381,3 bilhões,
o equivalente a 8,3% do PIB.
Quanto à política macroeconômica, ela foi muito
mal conduzida, levando à deterioração dos principais
indicadores e a novos focos de incertezas, o que desestimulou ainda mais os investimentos. A redução da
taxa Selic não estimulou os investimentos, pois não
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houve qualquer preparação para torná-la sustentável. Na verdade, um conjunto de medidas adotadas, a
exemplo do crédito subsidiado do BNDES, da redução
do superávit primário das contas públicas e do estímulo
ao consumo, era incompatível com a sustentabilidade
da redução na taxa Selic no médio e longo prazos.
Nesse contexto, não surpreende que o desempenho macroeconômico do país tenha sido muito ruim
no biênio 2011-12. Na verdade, 2011 não foi bom, mas
2012 foi péssimo. Em 2011, a economia cresceu 2,7%
e, em 2012, 0,87%. O primeiro número não seria um
número ruim se estivesse ocorrendo uma arrumação,
mas, como visto, não foi o que aconteceu. Já o segundo
número foi retrato fiel do que foi feito nos primeiros dois
anos de governo. O consumo cresceu, respectivamente,
4,1% e 3,1%, em 2011 e 2012, os menores percentuais desde 2004. Já os investimentos aumentaram 4,7%
em 2011, mas caíram 4% em 2012. Enfim, no biênio, o
consumo desacelerou, conforme esperado, apesar dos
estímulos, e os investimentos, que deveriam ter ocupado
o lugar do consumo em um novo modelo, estagnaram.
Curioso observar que, em 2012, o desempenho
da economia brasileira foi tão ruim, que o agregado
mais dinâmico pelo lado da demanda foi os gastos do
governo, que cresceram 3,2%. A anemia da economia
afetou até mesmo o mercado de trabalho, que aparentava estar imune ao quadro geral negativo. Ao longo
de 2013, a taxa de desemprego passou a subir. Em
junho, chegou a 6%, frente aos 4,6% de dezembro de
2012. O péssimo desempenho da economia fica mais
evidente quando se verifica que , em 2012, a taxa de
crescimento do PIB ficou apenas 1/2 ponto percentual
acima do resultado de 2009, ano em que se processou plenamente os efeitos de uma das piores crises
da história do capitalismo.
Em que pese o baixo crescimento dos últimos nos,
a economia brasileira convive com inflação elevada e
crescente déficit nas contas externas. A coexistência
desses três fatos confirma a hipótese de que a economia
brasileira enfrenta sérias restrições pelo lado da oferta.
A inflação, medida pelo IPCA, está próxima dos
6% desde 2010. A última Pesquisa Focus do Bacen
informa que as expectativas para 2013 e 2014 estão
próximas desse percentual. É tempo suficiente para
mostrar que não se trata de aumentos temporários de
preços causados por fatores sazonais. O percentual é
um dos mais elevados dentre as três dezenas de países que adotam o regime de metas para a inflação. Há
dez anos a meta de inflação está em 4,5%, percentual
que também é um dos mais elevados dentre os países
que seguem o regime.
A dificuldade em controlar a inflação tem levado
o governo a intervir diretamente em preços chaves da
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economia, como ocorreu no caso dos combustíveis,da
energia elétrica e de transportes urbanos. Tais medidas
causam importantes distorções na economia e são insustentáveis. O impacto na Petrobras e nas empresas no
setor elétrico ameaçam os investimentos na infraestrutura.
Quanto às contas externas, o déficit nas transações com bens e serviços sobe continuamente, segundo dados do Bacen. Em 2007, o saldo era ligeiramente
superavitário, mas o déficit subiu nos anos seguintes e,
ao longo de 2013, ultrapassou os 3% do PIB, o equivalente a US$ 72,5 bilhões no acumulado de doze meses
até junho. Tal montante superou a entrada líquida de
investimentos estrangeiros diretos, o que não ocorria
desde 2001, trazendo incertezas a respeito do financiamento adequado do déficit nas contas externas.
Isso se dá justamente no momento que a recuperação da economia americana torna mais provável
o aumento nas taxas de juros dos EUA, o que atrairia
para si o capital aplicado em outros países. Há também
o risco de desaceleração mais acentuada da China,
o que afetaria os preços das commodities exportadas
pelo Brasil. A taxa de câmbio tem respondido a essas
possibilidades e, entre junho e agosto de 2013, subiu
de cerca de R$ 2,05 para R$ 2,45, trazendo novo desafio ao controle da inflação.
As contas públicas também estão se deteriorando.
O frágil crescimento da economia tem levado o governo a usar seus gastos para sustentar a demanda da
economia. As receitas, por sua vez, têm sido afetadas
pela baixa atividade econômica e pelas desonerações,
usadas indevidamente para estimular o consumo e
controlar artificialmente os preços. O superávit primário
do setor público (receitas não financeiras menos despesas não financeiras) caiu de 3,9% do PIB no primeiro semestre de 2011 para 2,25% do PIB no primeiro
semestre de 2013. O governo central foi responsável
por quase 80% da redução do superávit. Vale observar que a chamada contabilidade criativa traz mais um
elemento de incerteza ao país.
A redução do superávit primário é preocupante,
pois a taxa Selic voltou a subir em abril de 2013, como
resposta à inflação elevada, comprovando que a sua
redução anterior não era sustentável; Como a taxa é um
dos principais indexadores da dívida pública, os juros
devidos pelo setor público subirão e se somarão ao menor superávit primário para pressionar o déficit público
e, por conseqüência, a dívida líquida do setor público.
Na verdade, atualmente, o único fator que contém a expansão da dívida líquida é a desvalorização
cambial, tendo em vista o elevado volume de reservas
externas depositadas no Bacen. Vale observar que a
dívida bruta do setor público (sem descontar os ativos)
já vem subindo há algum tempo. De dezembro de 2011
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a junho de 2013, a dívida bruta passou de 54,2% para
59,3% do PIB. Esse aumento se deveu à emissão de
dívida pública utilizada no financiamento da aquisição
das reservas externas e das transferências de recursos
do Tesouro para o BNDES.
As perspectivas para 2013 e 2014 não são boas,
já que até agora não existem sinais de que a (des)
orientação da política econômica tenha se rendido às
contundentes evidências dos indicadores econômicos,
Na última Pesquisa Focus do Bacen, datada de 9 de
agosto, vê-se que as expectativas são de continuidade do
baixo crescimento: 2,2% em 2013 e 2,5% em 2014. Vale
observar que as estimativas tendem a ser revistas para
menos. Se esses percentuais prevalecerem, o Governo
Dilma terá terminado com crescimento médio de 2,5%.
Vale observar que o bom resultado do PIB referente ao segundo trimestre de 2013, de 1,5%, surpreendeu positivamente os analistas, mas a percepção
geral é que foi uma leitura isolada, em grande parte
proporcionada pela supersafra. A expectativa para o
terceiro trimestre é de que o PIB caia.
Representantes do governo costumam relativizar os números do crescimento econômico. Por vezes
afirmam que o problema é a crise internacional. Esse
argumento era válido para 2009. Agora não mais. Considerando-se os 2,5% de crescimento médio calculado
acima, o Brasil, será sério candidato a ter a mais baixa
taxa da América Latina e estará abaixo do crescimento
da economia mundial. Diante das evidências, alguns
chegam a argumentar que o crescimento econômico
não é tão importante. Entretanto, não deveria haver
dúvidas que, sem crescimento econômico, há pouco
espaço para políticas sociais que reduzam a desigualdade e combatam a pobreza.
Enfim, o quadro geral, passados dois anos e
meio de Governo Dilma, é o seguinte: não está sendo
construído um novo modelo de crescimento econômico que substitua o modelo 3C (consumo, crédito e alto
preço das commodities), e a gestão macroeconômica
tem sido bastante deficiente. O resultado é a deterioração dos principais indicadores econômicos, inclusive
o crescimento econômico.
Sair dessa situação requer uma guinada da política econômica. Seria preciso ajustar a demanda
agregada de modo a elevar o peso dos investimentos,
especialmente na infraestrutura, em detrimento dos
gastos do governo e do consumo. A contenção desses
dois agregados é importante para controlar a inflação,
as contas externas e as contas públicas. Ao mesmo
tempo, as políticas pelo lado da oferta precisam ser
retomadas. Entretanto, conforme já destacado, não há
qualquer sinal de que a correção de direção esteja em
curso. Possivelmente, isso só ocorrerá após as eleições
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presidenciais ou pela imposição dos acontecimentos.
É difícil saber o que virá primeiro.
Num outro pronunciamento vamos abordar os
reflexos na infraestrutura.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Alvaro Dias, V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Casildo Maldaner, do Estado de
Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti e prezados colegas, não poderia deixar de fazer o registro de
um fato que interessa não só a nós, catarinenses, mas
ao Brasil. E é em razão disso que venho à tribuna.
Pelo sétimo ano consecutivo, Santa Catarina foi
escolhido como Estado que tem das melhores condições de realizar o turismo. Fiquei feliz, porque, hoje,
se debateu aqui também o potencial que temos no
que diz respeito a minérios. Falou-se da possibilidade
de extrairmos o potássio na região da Amazônia e em
Sergipe. Isso também é possível em Anitápolis, em
nosso Estado, e ainda temos outras minas. Isso é importante, até em função de estarmos a gastar mais de
US$6 bilhões ao ano para importar potássio, enquanto
temos um potencial muito grande para conseguirmos
independência em relação a isso.
Sobre o turismo, tenho aqui alguns dados que
vou deixar aos colegas, dados que vale a pena citar.
A grande variedade de paisagens, que vai com
facilidade das belezas frias da serra às belas praias de
nosso litoral, aliada à multiplicidade étnica e cultural,
faz de Santa Catarina um Estado com vocação natural para o turismo.
Tal afirmação não é simples retórica ou ufanismo:
nosso Estado recebeu, na última semana, pela sétima
vez consecutiva, o prêmio Viagem e Turismo de Melhor
Estado do País. A escolha foi feita pelos leitores e por
especialistas convidados pela equipe do Guia Quatro
Rodas e da revista Viagem e Turismo, as maiores publicações do segmento no País.
Estas láureas e o reconhecimento do turista decorrem, obviamente, da riqueza ambiental e cultural do
Estado, mas tem sido determinante o esforço desenvolvido pelo governo catarinense para a estruturação
e a profissionalização da atividade.
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Temos atuado sob a égide de um novo paradigma, tratando o turismo como setor estratégico, por
seu enorme potencial gerador de emprego e renda,
de forma totalmente sustentável.
Destinar investimentos à infraestrutura e treinamento tem sido essencial para o desenvolvimento da
atividade. Outro foco importante é a captação de eventos nacionais e internacionais para nossos Municípios,
apostando nesta modalidade turística para eliminar
problemas de sazonalidade.
A criação de roteiros regionais, que valorizem
a variedade geográfica e cultural do Estado, foi outra
aposta que se mostrou bem-sucedida: podemos falar
nos Caminhos da Neve; no Caminho dos Príncipes; no
Vale do Contestado; no Grande Oeste, que faz fronteira com a Argentina; na Costa Verde e Mar; na Rota da
Cerveja; das vinícolas; no Vale Europeu; nos Encantos
do Sul e no Caminho dos Cânions, isto só para citar
alguns, Senador Cyro Miranda.
Contudo, Santa Catarina, assim como o restante
do Brasil, ainda enfrenta entraves que impedem o desenvolvimento pleno do turismo. São eles que impedem
a plena consolidação do Brasil como destino mundial,
a despeito de seu imenso potencial turístico, seja por
sua geografia privilegiada, cultura ou gastronomia.
O quadro é inequívoco: enquanto a França recebeu, no ano passado, cerca de 83 milhões de visitantes, que geraram uma receita de US$54 bilhões...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... o Brasil recebeu 5,7 milhões de turistas, que deixaram cerca de US$7 bilhões em receita.
Podemos citar carências na área de segurança pública e saneamento básico, por exemplo, que
influenciam a decisão dos visitantes. A infraestrutura
de transportes é, no entanto, nossa maior deficiência.
Precisamos de investimentos em nossos aeroportos, extremamente acanhados para nossas necessidades. A malha rodoviária é precária e a ferroviária
praticamente inexiste. O transporte público e a mobilidade urbana deixam a desejar no País inteiro, com
poucas exceções.
Nunca é demais lembrar que estas obras não
servem unicamente ao turismo, mas principalmente
aos setores produtivos, como a indústria ou o agronegócio. Melhores condições logísticas significam custos
de produção menores, facilidade de escoamento e distribuição e, ao fim, mais geração de renda e emprego.
Para finalizar, Sr. Presidente, quando superarmos estas dificuldades e pensarmos profissionalmente no turismo de qualidade, tenho convicção de que
realizaremos o abundante potencial de nosso País no
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cenário internacional do setor. Com Copa do Mundo
e Olimpíadas, o desafio está lançado, e o prazo já começou a correr.
Essa é uma espécie de comunicação, Sr. Presidente, que vale a pena, por isso fico grato em contar,
inclusive, com a tolerância de V. Exª para que eu pudesse concluir.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – São fatos alvissareiros esses que eu
não podia deixar de trazer nesta tarde, não só para o
nosso Estado, Santa Catarina, mas para o Brasil.
Como falamos no potássio, com que gastamos
cerca de US$6 bilhões a US$8 bilhões ao ano em
importações, apesar de termos jazidas abundantes,
assim com o turismo também e outros setores da economia nacional que podem ajudar muito a impulsionar
este Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, gostaria
de convidar V. Exª a voltar a presidir a sessão, já que,
depois do Senador Cyro, próximo orador a usar a palavra, eu a falarei como Líder do PTB.
Então, com a palavra o Senador Cyro Miranda,
do PSDB de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, Rádio, TV e Agência
Senado, senhoras e senhores, já era de se esperar a
atitude da Presidente Dilma. Depois de, mais uma vez,
vetar a decisão do Congresso Nacional, diz que está
aberta a negociar a regra da multa de 10% do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive com a redução progressiva. Mas só agora, Presidente Dilma,
no momento em que caminhamos para a derrubada
oportuna do veto?!
Esse tipo de conduta é típica de quem quer manter o poder a qualquer custo e o Congresso submisso.
É de fundamental importância que o Congresso
Nacional derrube o veto da Presidente Dilma ao projeto
que põe fim à multa de 10% sobre o saldo do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço de trabalhadores, em
caso de demissão sem causa justa. Não há qualquer
sentido nessa multa.
Se for mantida, mostrará, mais uma vez, como
o governo não está nem um pouco preocupado em
promover a desoneração do setor produtivo de forma
mais ampla e eficaz.
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A extinção da multa beneficia desde uma pequena padaria que demite um funcionário até as grandes
indústrias que empregam milhares de trabalhadores.
Trata-se de uma desoneração efetiva, que não faz diferença entre o pequeno, o médio e o grande empresário.
Pela prática cotidiana do atual governo, já seria
de se esperar a intransigência em relação a uma medida com tamanha envergadura e alcance.
O Poder Executivo, Sr. Presidente, prefere ceder
aos poucos, por meio de incentivos pontuais que podem ser retirados a qualquer momento e dificultam o
planejamento de médio e longo prazo das empresas.
O fato inquestionável é que a multa não se justifica sob qualquer argumento. Durante anos, os empresários arcaram com um ônus que não lhes cabia.
O prejuízo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
foi oriundo de medidas tomadas pelo governo, ou seja,
a correção monetária expurgada pelos planos econômicos Verão e Collor.
Se o FGTS foi equilibrado desde 2011, não há
razão para manter a multa. É um raciocínio muito semelhante ao da CPMF, que também foi derrubada pelo
Congresso Nacional, em uma demonstração de sintonia com os apelos da sociedade. Rejeitar a CPMF
representou uma postura mais firme do Congresso
Nacional no sentido de sinalizar para a necessidade
de o governo rever as formas de empregar os recursos públicos, muitas vezes desperdiçados com uma
máquina gigantesca, lenta e marcada pela corrupção,
como vemos agora, mais uma vez, no Ministério do
Trabalho. Estava demorando muito!
Também, Exmo Sr. Senador Mozarildo, há o escândalo que estamos vendo agora no Ministério da
Saúde. Centenas de milhares de pagamentos indevidos provam que o Ministério não está apto a fiscalizar.
Faz-se uma cirurgia de próstata em uma mulher e um
parto em um homem. Que País é este? Que Ministério
é esse? Que Presidente é essa?
Rejeitar a CPMF representou uma postura mais
firme no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tivesse mantido a CPMF, ao contrário de incentivar
um Estado moderno, enxuto e ágil, convalidaria uma
postura de arrecadação voraz, com alta concentração
de recursos em poder da União.
O Congresso Nacional tem procurado a sintonia
com as demandas da sociedade civil ao discutir o fim
do voto secreto e a reforma política, entre tantos outros tópicos.
Derrubar o veto ao fim da multa do FGTS vai reforçar os laços com o setor produtivo e apontar para
um futuro em que se promoverá, de fato, a desoneração ampla no Brasil.
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A derrubada de vetos da Presidente, como neste caso da multa, fortalece o processo democrático e
reforça a necessidade de diálogo permanente entre o
Executivo e o Legislativo.
Tomemos como exemplo o que aconteceu no caso
dos royalties do petróleo. Contrariando a posição da
Presidente, aprovamos uma forma mais equilibrada de
distribuir os recursos, para dois dos maiores desafios
do Brasil: a educação e a saúde.
Agora a Presidente Dilma agradece e elogia o
Congresso pelo aperfeiçoamento do projeto ao dizer:
“Ao Congresso, portanto, devemos o reconhecimento pela sensibilidade social e pela visão estratégica”.
Ora, a desoneração do setor produtivo é igualmente uma questão de estratégia, Sr. Presidente, de
extrema importância para o crescimento do Brasil. Com
certeza, a redução da carga tributária e dos inúmeros
encargos que recaem sobre as empresas, como a multa
excessiva do FGTS, precisa ser revista e compatibilizada com a condição de economia emergente do Brasil.
Mas não se percebe da parte do Governo um desejo claro e firme no sentido de promover uma ampla,
necessária e inadiável reforma tributária que permita
mais lastro para investimentos e menos peso sobre a
classe média.
A proposta de negociar a extinção progressiva
da multa, feita neste momento, é uma manobra claramente oportunista para tentar acalmar os ânimos! Na
prática, o Governo quer continuar a onerar, por mais
algum tempo, o setor produtivo sob o pretexto de que
a retirada da multa implicaria impacto significativo no
Minha Casa, Minha Vida.
Mas é válido perguntar se o Governo não faria
uma economia bem maior caso se dispusesse a fazer
uma redução dessa imensa máquina, com 39 Ministérios e uma injustificável quantidade de cargos comissionados.
Num bom e velho ditado, a manutenção da multa
do FGTS é dar ao Governo a liberdade de fazer cortesia com o chapéu alheio. Aprovar a manutenção da
multa é um presente dos mais desejados pela Presidente, sobretudo às vésperas das eleições de 2014.
A Presidente Dilma passou da hora de buscar
mais diálogo com o pluralismo político do Congresso
Nacional. Aqui as questões da Agenda Nacional são
debatidas exaustivamente e sob múltiplos enfoques políticos e partidários. A leitura dos anseios dos diversos
segmentos da sociedade é feita de forma bem mais
ampla pelo Congresso Nacional em razão da própria
representatividade política e partidária.
Quando o Congresso aprova, Sr. Presidente, o fim
de uma contribuição onerosa para o setor produtivo,
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como a multa de 10% do FGTS, é porque compreende
o quanto esta se revela prejudicial para as empresas.
Nós já dissemos aqui que foram em vão os esforços do Presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio
Gouvêa Vieira, em convencer o Governo a não vetar
o projeto aprovado pelo Congresso Nacional.
Mas, neste Governo, a linha de condução mostra
claramente a vontade de se concentrarem poder político
e poder econômico na mão do Executivo e da União.
Parece-nos que prevalece a ideia da permanente
barganha política com a base aliada e econômica, com
todos os segmentos que, de alguma forma, precisam
de desoneração ou de recursos, haja vista a última
derrubada de vetos que, na véspera, foram negociados, barganhados com a Base do Governo.
Vejam que o Poder Executivo adota a mesma
conduta com os prefeitos, sempre forçados a estar
com o pires na mão.
Derrubar o veto é uma maneira eficiente e didática de forçar a Presidente a dialogar mais com o Congresso Nacional, legítimo representante dos cidadãos
e de todos os membros da Federação.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Portanto, Sr. Presidente, não vemos argumentos
razoáveis e plausíveis para a manutenção do veto ao
projeto que põe fim a esta injustificável multa de 10%
sobre o FGTS.
Se rejeitar o veto da Presidente Dilma, o Congresso Nacional fará justiça ao setor produtivo e a incentivará à manutenção de diálogo mais aberto com
o Legislativo.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de
agradecer aos nossos Pares da Comissão de Educação
que aprovaram projeto de nossa autoria que altera a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para
dar aos programas de mestrado o caráter de formação
para a docência e a seus diplomas...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – ...a titulação mínima para o ingresso no magistério da educação superior pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Cumprimento V. Exa, Senador
Cyro Miranda.
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Nós, na sequência, vamos ouvir aqui, como Líder, o eminente Deputado do Estado de Roraima Mozarildo Cavalcanti.
Perdão! Eu o chamei de Governador, mas é Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Não há problema. Fui por duas
vezes Deputado, com muita honra.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Eu achei que o havia chamado
de Governador, mas eu o chamei de Deputado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Casildo Maldaner, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, passei a semana passada no meu
Estado. Tive a oportunidade de ver quanto sofrimento
estão enfrentando os meus conterrâneos, as pessoas
que moram em Roraima. Primeiro, houve apagões sucessivos, pois a única fonte de energia elétrica que nós
temos vem da Venezuela. Há muito tempo, a gente vem
aqui defendendo a construção de uma hidroelétrica. Já
há um programa aprovado, que não causa praticamente nenhum impacto ambiental e que pode beneficiar as
comunidades indígenas do local, tanto pela eletrificação
das comunidades como pelo pagamento de royalties.
No entanto, estão optando por outro linhão. O Linhão
de Guri é o que vem da Usina Hidrelétrica de Guri para
Roraima. Agora, querem trazer um linhão de Tucuruí, no
Pará, para Roraima, passando por Manaus. Quer dizer,
vai ser um linhão maior ainda do que este que temos
com a Venezuela. São soluções, portanto, paliativas que
não têm resolvido o problema atual.
Afora isso, vimos também uma cidade abandonada, esburacada, com lixo nas ruas e com notícias de
todo tipo de corrupção praticada pelo atual Governador do Estado, notadamente no que tange à questão
da titulação das terras.
Veja bem, Sr. Presidente: quando Roraima foi
transformado em Estado, justamente na Constituinte de
1988 – eu tive a honra de participar como constituinte;
foi uma das nossas bandeiras a transformação de Território para Estado –, nós, desde lá, vimos brigando com
a Presidência da República, com o Executivo de modo
geral, para que as terras que eram registradas em nome
da União, quando Roraima era Território, passassem
automaticamente ao Estado, a exemplo do que aconteceu com o Estado de Rondônia. Aliás, fizemos menção
de que a lei de Rondônia se aplicava aos Estados de
Roraima e do Amapá. No entanto, só há poucos anos,
esse percentual que ainda restava, que não é de reserva
indígena... As reservas indígenas correspondem a 57%
da área de meu Estado, e as reservas ecológicas cor-
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respondem a mais ou menos 20%. Com isso, sobra ao
Estado alguma coisa entre 20% e 25% das terras fora
dessas áreas institucionais federais. Nesse pedaço de
terra, havia muita gente com títulos anteriores e havia
gente ocupando-o, de boa-fé, apenas com autorização
do Incra. Pois bem, isso passou para o Estado, onde há
o Instituto de Terras de Roraima (Iteraima), que passou
a ser o encarregado da titulação.
Desde lá, passamos a constatar todo o tipo de
corrupção com essa questão da titulação das terras.
Primeiro, o avião do Governo do Estado foi 68 vezes a
uma localidade de Mato Grosso, exatamente à fazenda
Juara. Essa é uma informação oficial da Infraero. Esse
mesmo avião do Governo foi mais de trinta vezes ao
Município de Moura. Por quê? Moura era o Município
ao qual Roraima pertencia quando era Estado do Amazonas. Então, lá havia registros de terras que estavam
caducos e que foram esquentados por laranjas, talvez
trazidos nessa viagem contínua a Mato Grosso para
pegar procuração ou coisa que o valha. O certo é que
estavam titulando terras ali em nome de duas ou três
grandes famílias.
O pior é que, agora, recentemente, quando eu estava lá nesses dias, apareceu a denúncia de que títulos
eram expedidos pelo Iteraima com a assinatura do Governador, mas essas assinaturas seriam falsas. Depois,
o cartório reconheceu que elas eram verdadeiras. O atual Presidente do Iteraima disse que aqueles que foram
feitos com qualquer equívoco, inclusive com assinatura
falsa, foram anulados por decreto. Tudo foi feito sem ter
nada a ver com o Direito, com a lei. E o Presidente anterior do Iteraima foi afastado do cargo pelo Ministério
Público Federal, assim como seu consultor jurídico. Ele
era suplente de Deputado. Noutro dia, praticamente, o
Deputado titular virou Secretário de Governo, e o Suplente virou Deputado, para não ser preso de imediato,
porque ele passou, então, a ter foro privilegiado.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Então, aqui, mais uma vez, quero
formalizar a denúncia sobre o Governo que hoje está
no meu Estado, lamentavelmente endividando o Estado, com recursos do BNDES e de outras instituições,
dilapidando, inclusive, o patrimônio do servidor, porque
está aplicando recursos do Instituto de Previdência de
maneira equivocada, tirando-os, inclusive, de um banco oficial para um banco que até já faliu.
Deixo isso e, ao mesmo tempo, quero terminar
dizendo que lamento que esse Governador que se elegeu com um verdadeiro conjunto macabro de corrupção esteja ainda hoje no poder. Desde 2011, está no
TSE um recurso contra a expedição do diploma dele,
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mas, até agora – e já é o quarto Relator –, ninguém
apresentou relatório.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – É isso que desanima os eleitores,
ao verem que uma pessoa pratica corrupção, mas fica
no poder praticamente o mandato todo. Isso, ao mesmo tempo, estimula esses maus políticos, corruptos,
a praticarem mais corrupção, porque sabem que a
praticam e que se mantêm no poder através de muito
dinheiro destinado para advogados ou para outras coisas. O certo é que isso macula a Justiça eleitoral, isso
macula a imagem daqueles que querem fazer política
com seriedade, mas estimula os maus a continuarem
fazendo tudo isso.
Então, quero encerrar, deixando aqui registrada
a minha indignação, o meu lamento, em razão da situação que está atravessando o meu Estado, o povo
do meu Estado.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do
eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, está aqui,
como Líder inscrita, a Senadora Lúcia Vânia, do Estado de Goiás.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, está o
Congresso Nacional na iminência de uma decisão que
marcará a sua posição quanto a uma expectativa da
sociedade brasileira na direção do amadurecimento
do nosso processo democrático. Em consequência,
se tomada na amplitude do voto aberto em todas as
circunstâncias, é uma posição que mostrará que esta
Casa quer, efetivamente, caminhar na direção da transparência. É uma decisão capaz de mudar a história dos
Parlamentos Municipais, Estaduais e Federal.
A aprovação do voto aberto para quaisquer circunstâncias significa o reconhecimento, de nossa parte, do
legítimo controle social e político a que estamos submetidos. E esse controle só pode ser exercido se houver
conhecimento da posição adotada pelo Parlamentar.
Um dos maiores pensadores políticos contemporâneos, o Senador Bobbio, falecido em 2004, foi
de uma clareza absoluta ao descrever a natureza da
democracia, ao dizer: “A democracia é a tentativa de
tornar o poder visível a todos”.
O princípio da publicidade, do voto ostensivo, do
voto aberto segue e dá base ao processo democrático.
Nesse sentido, a publicidade do nosso voto tem um
imperativo ético. Se, ao votar, não podemos dar publi-
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cidade ao que pensamos é porque esse pensamento,
a priori, não seria ético.
Cada um de nós, no Senado, representa uma
unidade da Federação. Logo, não é possível que os
cidadãos que nos elegeram como seus representantes
não saibam como é o nosso voto nos momentos cruciais do País. Temos a responsabilidade e o dever de
dar voz à sociedade brasileira, de forma a mudar um
estado de coisas que a sociedade não aprova.
Não estamos falando sobre hipóteses. Na Ouvidoria do Senado, que tem a responsabilidade de trazer
para dentro desta Casa a voz do cidadão, as manifestações se multiplicam de forma contundente. Compartilho
com as Srªs e os Srs. Senadores duas manifestações
enviadas por cidadãos e que representam as demais.
Numa manifestação, um cidadão argumenta – abre aspas: “Se o Congresso Nacional da República Federativa
Brasileira quer transparência, o que eu não acredito,
deve eliminar toda e qualquer forma de voto secreto”.
Outro cidadão diz – abre aspas:
Ao defender a manutenção parcial do voto secreto, alegando que os Parlamentares não podem ficar expostos a pressões, os Senadores
que compartilham desse pensamento vão na
contramão do princípio da representatividade.
E colaboram, dessa forma, para que o País
continue na mesma. Atrasado, miserável e com
uma população cada vez mais acomodada e
dependente de ações populistas.
Na semana passada, chamei a atenção para inúmeras demandas que têm chegado à Ouvidoria, questionando o posicionamento dos Parlamentares, que
ora votam por unanimidade, em favor de determinado
projeto, e, quando o veto presidencial retorna ao Congresso, esse mesmo Parlamentar passa a apoiar o veto.
A população está acordada e atenta às nossas
ações, e, quando não correspondemos, vai para as
ruas. A Ouvidoria, no seu formato extremamente burocrático, e todas as outras redes sociais do Senado
não foram capazes de captar as vozes das ruas, e todos nós fomos pegos de surpresa.
Se esta Casa não for capaz de dar respostas à
indignação da sociedade brasileira com ações concretas, como a de aprovar o voto aberto, estará perdendo a
sua legitimidade e caindo cada vez mais no descrédito.
(Soa a campainha.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Conforme é do conhecimento de todos, a emenda à
Constituição aprovada na Câmara dos Deputados, na
semana passada, acrescenta dois parágrafos ao art. 47
da Constituição: o primeiro estabelece que é vedado o
voto secreto nas deliberações do Congresso Nacional,
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da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Já o
segundo diz que o disposto no parágrafo anterior se aplica às Assembleias Legislativas dos Estados, à Câmara
Legislativa do Distrito Federal e às Câmaras Municipais.
Junto-me aqui a inúmeros colegas, inclusive ao
Relator da PEC, na CCJ, Senador Sérgio Souza, para
defender a aprovação da matéria tal como foi aprovada
na Câmara. Entendo que é isto que a população está
querendo: a transparência das nossas ações nesta Casa.
A propósito, estamos encaminhando convites
a todos os gabinetes para o Seminário Nacional das
Ouvidorias Legislativas, no próximo dia 18, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Sob
o tema “Transparência e Controle Social: os Desafios
do Poder Legislativo”, trocaremos experiências e discutiremos sobre a modernização do papel das ouvidorias, preparando-as para uma atuação cada vez mais
interativa e próxima da sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr.
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há expediente sobre
a mesa.
A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 174, de 9 de setembro de 2013, do Senador
Cícero Lucena, por meio do qual comunica, em função de adiamento da missão, o não comparecimento
à diligência externa ao Estádio Arena Pantanal, em
Cuiabá, conforme Requerimento nº 1.011, de 2013.
O ofício vai à publicação, e o requerimento volta
à Secretaria da Mesa.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
OF/GSCL/174/13
Brasília, 9 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo que a diligência externa ao Estádio Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, programada para esta data, foi adiada pelo Presidente da
Subcomissão de Acompanhamento da Copa do Mundo
de 2012 e a Olimpíada de 2016, motivo pelo qual não
viajei àquela cidade.
Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
consideração.
Anteciosamente, – Cícero Lucena, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
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o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional,
em 9 de setembro do corrente, para edição do decreto
legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes
da Medida Provisória nº 610, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 15 de agosto de 2013.
Comunica ainda a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
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3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
o Ofício nº 173, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
da Câmara nº 79, de 2009 (tramitando em conjunto
com o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº
171, de 2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs
31, 143, 155 e 371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e
254, de 2010).
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 173/2013/CE
Brasília, 3 de Setembro de 2013
Assunto: Deliberação de Projeto
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo § 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data,
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 79, de
2009, de autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Alice Portugal que, “Altera a Lei nº 9.394, de 20
de Dezembro de 1996, (inclui nos currículos escolares
dos estabelecimentos de ensino médio, conteúdo que
trate dos direitos da mulher), e dos seguintes projetos
que tramitam em conjunto: Projeto de Lei do Senado
nº 31, de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Cristovam Buarque que,”Altera a Lei nº
9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino facultativo
da temática “História e Cultura Indígena Brasileira”, e
dá outras providências.”, Projeto de Lei do Senado
nº 143 de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Geovani Borges que, “Altera o § 5º do
art. 26 da Lei nº 934, de 20 de Dezembro de 1996,
para incluir o conteúdo relativo aos primeiros socorros no ensino fundamental e médio.”, Projeto de Lei
do Senado nº 155 de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Tasso Jereissati que, “Dá
nova redação ao § 4º do art. 26 da lei 9.394, de 20
de Dezembro de 1996, de modo a incluir a obrigação
de se desenvolver o conteúdo relativo aos aspectos
históricos regionais e locais no ensino da História do
Brasil.”, Projeto de Lei do Senado nº 371 de 2008,
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Jefferson Praia que, “Altera o § 1º do art. 26 da Lei nº
9.394, de 20 de Dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação), para introduzir no currículo do
ensino fundamental e médio a obrigatoriedade de estudos sobre a Amazônia.”, Projeto de Lei da Câmara
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nº 171, de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Lobbe Neto que, “Altera a redação do
art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996.
(cria a disciplina “Educação Financeira” nos currículos
de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do ensino
médio).”, Projeto de Lei do Senado nº 279 de 2009,
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Pedro
Simon que, “Acrescenta e altera dispositivos na Lei
nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, para incluir no
ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação
de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao desenvolvimento de valores éticos
e de cidadania.”, Projeto de Lei do Senado nº 95 de
2010, de autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora Marisa Serrano que, “Altera a Lei nº 9.394, de 20
de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para tornar obrigatória
a inclusão de componente específico de Práticas de
Trabalho no Currículo do ensino fundamental e médio.”, Projeto de Lei do Senado nº 232 de 2010, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Beline
Meurer que, “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir na base curricular comum
do ensino fundamental e médio o estudo dos aspectos
geográficos, históricos e econômicos do Brasil, bem
como de seus fundamentos legais.”, e o Projeto de
Lei do Senado nº 254 de 2010, de autoria de Sua
Excelência a Senhora Senadora Niúra Demarchi que,
“Altera a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre o estudo, no ensino médio, dos direitos e garantias fundamentais inscritos na
Constituição Federal.”,
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Com referência ao Ofício nº 173, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nesse sábado, Sr. Presidente
Mozarildo, quem acompanhou o dia a dia do País durante as comemorações do 7 de Setembro percebeu
claramente algo inédito no Brasil: manifestações por
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todos os lados; algumas pacíficas, algumas violentas.
O que mais se caracterizou foi a ação dos chamados
vândalos, que, ultimamente, virou um problema de
polícia no Brasil.
Eu creio que ninguém pode incentivar, tolerar,
fechar os olhos para quebra-quebra feito em nome de
protesto. Protesto é uma coisa; quebra-quebra é outra.
Mas ninguém pode olhar para esse quebra-quebra, para
esses vândalos, esses jovens de caras cobertas – há
20 e poucos anos, tivemos os caras-pintadas; agora,
temos os caras-cobertas – sem procurar entender o
que se passa com eles.
Primeiro, é preciso lembrar que o vandalismo
que eles fazem não é inédito neste País. Este é um
País que tem cinco séculos de vandalismos, afinal de
contas quebrar vidraças é vandalismo e não deve ser
permitido, mas queimar florestas é vandalismo, roubar dinheiro público, como a gente vê todos os dias, é
vandalismo. No mesmo momento em que a gente tem
visto denúncias dos vândalos quebrando vidraças, nós
temos visto vandalismo de corrupção, tirando dinheiro
do público para bolsos privados. Isso é vandalismo. A
corrupção é vandalismo. Não podemos criticar um sem
criticar outro, e não podemos tolerar nenhum dos dois.
Esse é o primeiro fato, Senador Randolfe. Acho
que vale a pena a gente refletir sobre o que vem acontecendo. Este é um País de vandalismo histórico, contra
o povo, contra os escravos, contra os pobres, contra o
serviço público, contra as prioridades.
O segundo ponto é que temos que ver que há uma
lógica que está levando o povo para a rua. Essa lógica
se chama percepção da dívida que a população hoje
tem do que os políticos foram construindo ao longo da
história deste País. Nós, políticos, nós todos fizemos
uma dívida com o povo, contraímos uma dívida com
o povo. O povo sabe agora que nós, políticos, temos
uma dívida com ele. É isso que leva o povo à rua, a
apresentar a fatura, a cobrar a dívida de décadas de
políticas equivocadas por parte de nós, políticos.
O povo percebeu, caiu a ficha, e descobriu que
tem um crédito – tem um crédito – com as suas Lideranças. Quer cobrar esse crédito. Quer receber aquilo
que foi tirado deles ao longo dos anos.
Se nós não entendermos isso, nós não vamos
conseguir evitar a continuidade dessa tragédia social,
que leva à tragédia política. A tragédia social é a quebra do acordo que há entre as pessoas de um país
para que consigam e continuem convivendo e funcionando. Essa tragédia social demonstra a nossa dívida.
Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que a população
percebeu que pode se movimentar, pode se mobilizar, pode agir, porque dispõe hoje de um mecanismo
pessoal de convocação de mobilização, sem precisar
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de rádio, televisão, partido, sindicato. É o computador
que cada jovem tiver em sua casa.
Se nós não entendermos – nós, que somos daqui,
a Liderança, eleitos – que temos uma dívida com este
País, que temos uma dívida com a opinião pública, que
temos uma dívida com a sociedade, nós vamos, um
dia, acordar descobrindo que fomos chutados, expulsos.
E o mais grave é que não vai ser nem pelo voto. Vai
ser por uma manifestação tão grande que levará a um
caos, que transformará a ordem em que nós vivemos,
da qual nós precisamos, em uma grande desordem,
que não vai beneficiar ninguém.
A verdade é que nós viramos as costas para o
povo ao longo de décadas, não só essa geração de
políticos que está aqui, Senador Mozarildo. É uma história de políticas de costas voltadas ao povo. Agora, o
que nos caracteriza, os de hoje, Senador Mozarildo, o
que nos diferencia dos de antes é que, além de continuarmos com as costas viradas, nós estamos fechando os olhos para a indignação do povo na rua. E isso
é grave. Virar as costas para o povo é imperdoável do
ponto de vista ético. Fechar os olhos à indignação que
o povo está demonstrando na rua, além de indecente
eticamente, é burrice, é suicídio, e, às vezes, eu me
pergunto se nós não estamos agindo como suicidas,
caminhando para um abismo, ignorando o que acontece ao lado, não percebendo os avisos diários, constantes, que são feitos para mostrar que as coisas não
estão bem, gente!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Cristovam, pediria
a permissão de V. Exª para registrar a presença aqui
de alunos e professores do curso de Direito da Universidade Regional de Blumenau. Sejam bem-vindos!
Estão ouvindo aqui um mestre, ex-Ministro da Educação, ex-Governador do DF e Reitor da UnB.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador. Muito
obrigado pela presença. Bem-vindos! Espero que sejam testemunhas do que estou tentando passar a nós
todos – não aos outros; a mim também –, da crise que
nós vivemos, a crise histórica das costas viradas contra o povo, e a crise atual dos olhos fechados diante
da indignação do povo na rua.
Quando juntamos esses dois fatos, quando juntamos as costas viradas e os olhos fechados, é sinal de
que caminhamos para um abismo, sem ouvir os avisos que estão sendo dados a cada instante, inclusive
pelos meninos de cara coberta, que agem de maneira
errada ao quebrar vidraças, mas nós precisamos entender por que eles estão fazendo isso. Porque esgotou para eles a confiança de que nós vamos encontrar
um caminho diferente; esgotou para eles a paciência
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de que estamos aqui construindo um futuro que sirva
para eles, seus filhos e netos; esgotou-se a paciência
do povo. Perceberam a dívida que nós políticos temos
com eles e vieram para as ruas manifestar a indignação que sentem em relação a todos nós, sem exceção,
Senador Mozarildo. Sem exceção! Não há mais exceção. Todo mundo ficou igual diante da opinião pública.
Quem sabe, isso não pode nos trazer uma irmandade
e perceber que nós temos que sobreviver juntos, ou
vamos afundar juntos.
Ainda é tempo de percebermos as costas viradas
para o povo e os olhos fechados, sem ver a indignação do povo. Ainda pode ser tempo de percebermos,
reconhecermos, assumirmos a dívida que temos com
o povo e nos organizarmos aqui para dizer como essa
dívida será paga, porque o mais grave é que os olhos
fechados diante da indignação estão impedindo que
nos reunamos aqui – esta Casa, a outra Casa, a Câmara, e o Governo – e, juntos, busquemos resposta
para uma única pergunta: como podemos pagar a dívida que temos com o povo brasileiro?
É isto, nada mais que isto: como pagar a dívida
que nós fomos contraindo ao longo da história com o
povo brasileiro e com nossa Pátria.
Se descobrirmos como pagar, voltamos a funcionar dentro de um pacto nacional, como já funcionamos.
Se não descobrirmos,...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – ... o vandalismo continua, o vandalismo dos que quebram vidraças, dos que queimam
florestas, dos que concentram renda, dos que roubam
dinheiro público.
É tempo de parar todos os vandalismos e é tempo de pagar a dívida que temos com o povo brasileiro.
É isso, Senador Mozarildo, agradecendo o seu
tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Não havendo nenhum dos
oradores inscritos aqui presentes, de acordo com o art.
155 do Regimento Interno do Senado, §4º, que diz:
§ 4º Em qualquer fase da sessão, estando em
plenário menos de um vigésimo da composição
da Casa, o Presidente a suspenderá, fazendo
acionar as campainhas durante dez minutos,
e se, ao fim desse prazo, permanecer a inexistência de número, a sessão será encerrada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Fora do microfone.) – Eu quero falar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Considerando que chegou
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o Senador Eduardo Suplicy, concedo a palavra a S.
Exª, como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, neste último domingo, resolvi fazer uma visita a
uma pessoa que deu enorme contribuição a este País,
aos trabalhadores, ao Partido dos Trabalhadores, aos
bancários e que, infelizmente, está acometido de um
câncer avançado. Eu inclusive muito dialoguei com seus
filhos e sua esposa, e gostaria aqui de falar desse meu
encontro com Luiz Gushiken, que foi Ministro Secretário das Comunicações do governo do Presidente Lula.
Nos últimos dias, visitei um amigo querido. Quero aqui falar da trajetória de um Samurai, não apenas
meu amigo, mas de tantas pessoas, gente que se fez
na luta pela restauração das liberdades no Brasil. Fui
ao encontro de Luiz Gushiken no Hospital Sírio Libanês e testemunhei o que o poder de uma coragem indomável e de uma fé inquebrantável é capaz de fazer.
Vi Luiz Gushiken travando mais uma longa batalha pela vida. E com aquele mesmo espírito sereno,
desarmado, ou melhor, armado como sempre de seus
nobres predicados éticos, morais, espirituais.
Senti que aqueles preciosos momentos não deveriam ficar trancafiados apenas no quadro de minha
memória. Senti que deveria compartilhar. E, por isso,
venho a esta tribuna.
Não por acaso, a tribuna foi um dos mais formidáveis instrumentos usados por Gushiken em suas muitas
lutas, ora por democracia, ora por justiça social, ora
por melhores salários para os trabalhadores. Tribuna,
no caso do Gushiken, tanto poderia ser um prosaico
caixote na frente de agências bancárias, lutando por
direitos políticos, econômicos e sociais, quanto poderia
ser a tribuna da Câmara dos Deputados ou a quadra
do Sindicato dos Bancários.
Desejo traçar em breves pinceladas o painel humano desse filho de imigrantes japoneses. Quem sabe,
com esses pálidos contornos, possa alcançar meu objetivo neste momento: homenagear quem, antes de ser
engrandecido pelos cargos que ocupou, engrandece
o tempo em que vive.
Luiz Gushiken nasceu em 1950, na pequena
cidade de Osvaldo Cruz, interior de São Paulo. Era o
primeiro de uma família de sete filhos. Seu lar era uma
construção muito simples e muito pobre, feita de ripas
entrelaçadas ao barro. Certamente, símbolo ainda de
muitas humildes casas neste nosso Brasil profundo.
Ainda rapazote, contando apenas 12 anos, imberbe, começa a trabalhar como ajudante em uma
pequena fábrica local. E desse suor juvenil provinha
parte da renda familiar necessária a ajudar a criação
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dos irmãos mais novos. Eram tempos difíceis. Tempos
em que o Brasil era o país eternamente localizado no
futuro, um Brasil arcaico, rural e gigantesco, tanto em
suas riquezas quanto em suas mazelas.
Em 1968, Gushiken muda-se para São Paulo. Segue a tradição de sua geração: despede-se da cidade
do interior para estudar e trabalhar no grande centro
urbano. Logo inicia os estudos de Administração na
Fundação Getúlio Vargas, pela manhã, e, à noite, Filosofia na USP.
Ainda com 19 anos, presta concurso público e
passa a integrar os quadros do Banespa. Em pouco
tempo de banco, já mergulhado na lide sindical, passa a integrar a diretoria do Sindicato dos Bancários
de São Paulo. Tem início um tempo de luta hercúlea.
Ainda na década de 70, trava a primeira luta pela
saúde ao retirar um testículo cancerígeno, sendo submetido a um pesado tratamento radioterápico.
Os anos 1980 farão de Gushiken um personagem emblemático. Ele está na vanguarda de todas as
lutas pelas quais valem a pena dedicar a vida: muito
atuante nas principais atividades sindicais do País, é
um dos fundadores e construtores do PT e da CUT.
Aos 35 anos, em 1985, Luiz torna-se presidente
do Sindicato dos Bancários de São Paulo e comanda
a primeira grande greve nacional dos bancários.
Elege-se Deputado Federal em 1986 e passa a
integrar a tão sonhada Assembleia Nacional Constituinte, aquela que irá outorgar ao Brasil a sua Constituição Cidadã.
Em 1989, já presidente do PT Nacional, passa a
ser o coordenador da campanha presidencial de Lula e,
no ano seguinte, em 1990, é reeleito Deputado Federal.
Estudioso das religiões, Gushiken se destaca por
seu estilo “zen” e pela incansável busca do sentido da
vida. Em 29 de maio de 1992, ele principiou assim seu
discurso sobre a Fé Bahá’í na Câmara dos Deputados:
Há muitos anos, Sr. Presidente, venho dedicando-me ao estudo das religiões, motivos
por interesse intelectual e também espiritual.
Conhecer um ‘Baghavad Gita’, o Velho e o
Novo Testamento, bem como o Alcorão e os
vários textos búdicos, tem fortalecido em mim
a convicção de que os impulsos provocados
por estas Revelações, ditas Sagradas, constituem as raízes mais fortes dos processos
verdadeiramente civilizatórios da humanidade.
E eis, Sr. Presidente, que deparo, perplexo, com
a mais colossal obra religiosa escrita pela pena
de um só homem, elaborada em condições inimagináveis, e capaz de concentrar em um só
tempo vigor estilístico, autoridade majestática,
força moral incomparável, generosidade abun-
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dante, admoestação severa, beleza artística
e tom profético. Bahá’u’lláh, Sr. Presidente, é
o nome do autor desta obra!
Gushiken, já naquele tempo, pregava a necessidade de uma governança supranacional através de
uma federação democrática mundial como forma de
soluções globais, alegando que as instituições políticas
concebidas no plano das unidades nacionais não acompanhariam os problemas atuais. Naquele momento, a
globalização era uma força bárbara e uma incógnita
ainda a se desenhar. Entretanto, nos dias atuais, esse
instrumento se faz completamente necessário.
Sobre as lições ensinadas por seu pai, o imigrante
okinawano, Gushiken guarda sólidas lições:
A influência de meu pai sobre meu caráter
é total. Foi ele quem, através de sua rigidez
moral e experiência de vida, criou as bases
para moldar os aspectos morais da minha
personalidade. Meu pai prezava a honra e o
nome da família como o maior valor. Sempre
fez questão de frisar a importância do núcleo
familiar e do apoio que recebeu de seus parentes em momentos difíceis de sua vida. Em
vários momentos de penúria financeira, nunca
permitiu que as preocupações contaminassem
seus filhos. Sabia ocultar dignamente suas
provações e dificuldades.
Voltemos ao ano de 1994. Gushiken é reeleito
para a Câmara dos Deputados.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Este será seu último mandato parlamentar, quando desiste de uma nova eleição praticamente
ganha em 1999.
Mesmo sendo um líder de sua geração e um Parlamentar atuante, Gushiken conseguiu construir uma
família pautada por valores morais elevados. Permitam-me compartilhar esse sentimento de seus queridos
filhos Guilherme, Artur e Helena. Eles escreveram:
Nosso pai nos ensinou que os grandes valores
morais e éticos são as maiores riquezas que
uma pessoa pode carregar. Estes, se consolidados não são destruídos por apegos materiais. A família, para ele, é como um punhado
de pequenos gravetos; se separados, são facilmente quebrados; mas, unidos, não há força
no mundo que faça com que eles se partam.
Ah, como nos lembramos das inúmeras “reuniões dominicais familiares” onde, todo domingo pela manhã, tal como numa assembleia,
deveríamos nos reunir, descrever a pauta da
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semana e as postulações de cada filho para
que o assunto fosse discutido exaustivamente e, por fim, chegássemos a uma conclusão.
Ou seja, a prática democrática de ouvir as demandas, de deliberar em grupo, não era praticada
por Gushiken apenas nas assembleias sindicais ou
nos corredores do Congresso. Não, ele as exercitava
em casa, junto à esposa, junto aos filhos. Realmente,
algo admirável. Vemos ser mínima a distância entre o
discurso e a prática, a prática e o discurso.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sofre um ataque cardíaco em 2001.
É aberto, então, um novo campo de lutas. A luta pela
saúde, a luta pela vida, ano a no, mês a mês, e depois, dia a dia.
Em fevereiro de 2002, nova luta com a saúde: descobre novo câncer e faz a extração total do estômago.
A cirurgia tem complicações e sofre uma septicemia,
perdendo 20kg em sete dias. Presidente Mozarildo, médico, pode compreender o sofrimento de Luiz Gushiken
Em junho desse mesmo ano, porém, é coordenador-adjunto da vitoriosa campanha presidencial de
Lula. Com efeito, Gushiken torna-se Ministro do Governo Lula em 2003 e, na condição, de Ministro-Chefe da
Secretaria de Comunicação, lança a mais formidável
campanha de resgate da autoestima jamais vista em
um país. É a campanha: “O melhor do Brasil é o brasileiro”, “Sou brasileiro e não desisto nunca”. Consegue
a proeza de angariar apoio da classe empresarial, de
suas instâncias econômicas, envolve a classe artística
e dá vazão a esse sentimento há muito represado: ser
brasileiro é ser feliz e é fonte de orgulho.
Em sua gestão à frente da Secom, o guarda-chuva da comunicação oficial é tremendamente democratizado e centenas de veículos de comunicação,
notadamente de cunho regional e mesmo local, saem
de sua histórica invisibilidade.
É designado Ministro-Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e pensa
o Brasil até 2022.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –Presidente Mozarildo, vou pedir um
pouquinho de tolerância. Eu acho que em mais cinco
minutos concluirei, Sr. Presidente.
Em 2005, durante as denúncias da crise do chamado mensalão, é acusado pela mídia de participar do
suposto esquema. A mídia passa a acusá-lo semanalmente durante os seguintes sete anos, e veículos de
imprensa sempre referem-se a ele como “condenado”. É
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um tempo de tristeza, amargura e muita dor. Seu nome
é objeto de difamação reles, de calúnias baixas, nem
sua esposa e seus três filhos são poupados.
Injustamente, Gushiken paga todo o preço, à vista e à custa de sua saúde e da convivência com sua
esposa Beth e seus filhos Guilherme, Artur e Helena.
E pagou o preço integral, porque tinha a seu favor
nada menos que a verdade. Sem mais, nem menos,
a verdade.
Não se deixando intimidar, depõe à CPMI de maneira exemplar. O escritor Washington Araújo assim
retrata o momento:
Não foi nem apenas uma ou só duas vezes
que, qual leão em posição de ataque, Gushiken
exigiu de seus questionadores um mínimo de
hombridade moral, decência e ética no trato
da res publica.
Foi ali que vi Gushiken em um momento de
fúria mitológica. Ele defendia não apenas sua
honra, mas também a honra do presidente
Lula. E não o fazia deforma emocional, com
palavras vazias e prontas para gerar impacto
midiático. Não! Ali Gushiken mostrava os materiais nobres com que era formado seu caráter
como ser humano e seu patrimônio ético como
homem público.
Em 2008, Gushiken sofre novo princípio de infarto
e realiza implante de dois stents.
Em 2010, com a doença do câncer já em estado
metastático, passa por nova cirurgia de 9 horas para
retirada do baço, vesícula, raspagem do diafragma,
parte do pâncreas e parte do intestino.
Em outubro de 2012, após sete anos e dois meses de incansáveis acusações públicas, é absolvido
por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal de
todas as acusações.
Descobre-se, entre outras evidencias jurídicas,
que o Ministério Público negou acesso, durante o curso
do processo, a documentos que atestavam sua inocência. Não há qualquer reparação pela mídia.
No voto que acompanha o Ministro Relator Joaquim Barbosa e as alegações finais do Ministério
Público Federal, o Ministro Revisor Ricardo Lewandowski ressaltou que “o réu e sua família sofrem durante
o processo penal e, se ele é inocente, o sofrimento é
maior e indevido”. Ele finaliza o voto citando o poema...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – “Por Que Não”, de José Saramago:
“Ainda que os relógios queiram nos convencer do contrário, não é o mesmo para toda gente”.
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Luiz Gushiken, acusado e julgado pela imprensa,
é o cidadão inocente que tem sua honra pisoteada com
requintes de crueldade por 3.285 dias. Mesmo inocentado de forma cabal e irrefutável por nossa Corte Maior,
Gushiken não receberá reparo algum.
No último mês de maio deste ano de 2013, passa por nova cirurgia, cirurgia de 8 horas; procede-se
à retirada de outras partes do intestino, consequência
da luta contra o câncer, que ainda não acabou.
Enquanto lhes dirijo essas palavras, este querido
amigo encontra-se pela enésima vez entre a vida e a
morte, em um quarto de hospital, alternando momentos
de lucidez com outros de letargia. Luiz Gushiken decidiu abraçar já o infinito. Numa tarde, se escutou essas
suas palavras: “De noite, ao adormecer, sigo para os
infindáveis mundos de Deus, mas, pela manhã, acordo com barulho do hospital me trazendo de volta...”
Luiz Gushiken é a combinação do estóico – que
não se deixa abater pela dor – com o hedonismo – que
sabe sentir prazer em coisas mínimas.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Um homem tão dedicado ao abstrato e
ao espiritual e, ao mesmo tempo, tão objetivo e prático.
Isso se completa e realmente o faz ser grande, talvez
como aquela sabedoria bíblica de que existe hora para
tudo, existe o tempo de chorar e o tempo de sorrir; o
tempo de sonhar e o tempo de agir.
Lembro, por fim, a frase do poeta alemão Bertold Brecht, que bem resume a trajetória do samurai:
“Há homens que lutam um dia e são bons, há
outros que lutam um ano e são melhores, há os que
lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que
lutam toda a vida e estes são imprescindíveis.”
Eis o sorriso (Apresenta fotografia.), Presidente
Mozarildo Cavalcanti. Embora tão frágil, com poucos
quilos, Luiz Gushiken me recebeu nesse domingo,
com esse belo sorriso, ao lado de sua esposa e de
seus filhos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra à
Senadora Lídice da Mata, como Líder.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, órgãos de
comunicação da Casa, peço a todos desculpas pela
minha voz, gripada.
Quero saudar os representantes do segmento
artístico brasileiro que estão aqui hoje, alguns deles,
Falcão, Fagner, Rosemary representando tantos outros neste plenário, que participam da mobilização
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para aprovação da PEC da Música, para a qual damos
nosso total e irrestrito apoio.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
gostaria de registrar hoje aqui que no último sábado, 7
de setembro, data histórica para o País, que comemorou seus 191 anos de Independência, foi também uma
data muito especial para os 13 milhões de torcedores
do Esporte Clube Bahia. E não quero falar como torcedora, mas quero falar como cidadã e, principalmente,
como democrata.
Foi uma data importante para o desporto baiano e
para o futebol brasileiro. Tivemos o primeiro presidente
do Esporte Clube Bahia eleito diretamente, depois de
uma ampla mobilização dos torcedores, insatisfeitos
com os rumos da agremiação e com a falta de transparência nas decisões, o que forçou a mudança dos
estatutos, permitindo a eleição direta após plebiscito.
O eleito para dirigir o Esporte Clube Bahia é o
advogado, ex-vereador, foi meu colega e líder da bancada do PMDB à época, Fernando Roth Schmidt, eleito
com mais de 60% dos votos, que presidiu o Bahia de
1975 a 1979, quando construiu e inaugurou o Centro
de Treinamento Osório Villas-Boas, Fazendão, período em que o tricolor ganhou todos os títulos baianos.
De 75 a 79, o Bahia venceu o campeonato estadual, sagrando-se heptacampeão, pois já havia ganhado os torneios de 72, 73 e 74, fato que renova as
esperanças dos torcedores de dias melhores para o
Esporte Clube Bahia.
Quando digo que a eleição direta para presidente do Bahia é um marco histórico para o desporto nacional, é porque somos obrigados a reconhecer que
o processo de democracia e transparência no futebol
brasileiro anda em descompasso
com o processo político nacional.
Da resistência solitária de Afonsinho, no Botafogo
dos anos 70, ao movimento coletivo, liderado por Sócrates e Wladimir, na chamada democracia corintiana,
nos anos 80; passando por movimentos pontuais em
que torcedores conseguiram, com ações na Justiça,
remover cartolas longevos, como no próprio Corinthians,
que elegeu o André Sanches, em 2007, e proibiu, em
seu estatuto, a reeleição de dirigentes; ou no Vasco
da Gama, que removeu Eurico Miranda e elegeu seu
ex-atleta Roberto Dinamite. Ainda são pouco expressivos os avanços democráticos de profissionalismo na
gestão e transparência no futebol brasileiro.
Passados 25 anos, desde a primeira eleição direta para Presidente da República Federativa do Brasil,
o exemplo do Bahia Esporte Clube, nesta semana,
constitui-se, infelizmente, numa rara prática em nossas
federações e clubes desportivos. Prova disso, é que
poucos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro dis-
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põem, em seus estatutos, desse dispositivo da eleição
direta para Presidente. Pior que isso é a possibilidade
expressa, nesses estatutos, de um presidente eleito
buscar a reeleição quantas vezes quiser, configurando
um processo de eternização...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... de dirigentes esportivos no poder, absolutamente incompatível com o atual estágio democrático do País.
Na semana passada, foi votado na Comissão –
peço para finalizar, Sr. Presidente – de Educação, o
projeto de autoria do Senador Cássio Cunha Lima,– a
quem quero elogiar e homenagear –, por mim relatado,
que acaba com a reeleições indefinidas de dirigentes
esportivos. Consegui emprestar ao projeto uma pequena contribuição, que essa interdição à reeleição passe
a contar imediatamente a partir dos atuais mandatos,
provocando uma renovação ampla no quadro de dirigente esportivo nacional.
O projeto de Cássio, de normatização dos processos eletivos em clubes e entidades esportivas, vai
ao encontro da necessidade de mais transparência ao
funcionamento das entidades diretivas do esporte,...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – ... evitando-se abusos relacionados ao
mal uso de recursos dessas instituições, que, embora
privadas, também exercem suas funções com investimentos públicos como, por exemplo, os decorrentes
das loterias esportivas e mesmo recursos públicos diretos, como os dos esportes olímpicos.
Quero, portanto, Sr. Presidente, solicitar a V. Exª
que possa dar como lido o meu discurso, já que excedi o tempo.
Termino o meu pronunciamento dizendo que, na
entrevista à revista Carta Capital sobre a importância
desse projeto, eu disse que:
As recentes manifestações populares nas ruas
conseguiram mudar a pauta da política brasileira. E o Parlamento não poderia ficar indiferente a tudo isso. Projetos que estavam
parados há anos, obstruídos por interesses
minoritários, mas poderosos, acabaram por
ganhar luz e força.
A transparência, hoje reclamada ao Poder Público, certamente deve se estender ao mundo
privado dos clubes e suas federações. Essa
nos parece uma tendência irreversível. Urge a
reestruturação da atual legislação do sistema
esportivo nacional e a criação de um plano
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nacional de esporte, com metas, estratégias
e objetivos claros.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) –
Tudo isso só será possível com transparência,
profissionalismo na gestão esportiva e maior
democracia, com ampla participação dos atletas, técnicos, especialistas [...] [e especialmente das torcidas].
Ontem, pude participar da posse do novo presidente do Esporte Clube Bahia, a quem quero parabenizar e desejar boa sorte. É um digno homem, que em
todas as funções que obteve na vida pública se portou
com dignidade irrefutável.
Fernando Schmidt, receba o Bahia e cumpra a sua
função de torná-lo campeão da democracia esportiva.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – O último sábado, 7 de setembro, data histórica para o País,
que comemorou os 191 anos de sua independência,
foi também uma data especial para os 13 milhões de
torcedores do Esporte Clube Bahia e, porque não dizer, para o desporto baiano e para o futebol brasileiro.
Tivemos o primeiro presidente do Esporte Clube Bahia
eleito diretamente, depois de ampla mobilização dos
torcedores, insatisfeitos com os rumos da agremiação e
com a falta de transparência nas decisões, o que forçou
a mudança dos estatutos permitindo a eleição direta.
O eleito para dirigir o Esporte Clube Bahia é o
advogado Fernando Roth Schmidt, eleito com mais
de 60% dos votos, que já presidiu o Bahia de 1975
a 1979, quando construiu e inaugurou o Centro de |
Treinamentos Osório Villas-Boas, o Fazendão, período em que o | Tricolor ganhou todos os títulos baianos. De 1975 a 1979, o Bahia \ venceu o campeonato
estadual, sagrando-se heptacampeão, pois já havia
ganhado os torneios de 1972, 1973 e 1974, fato que
renova as esperanças dos torcedores em dias melhores para o Esporte
Clube Bahia. Quando digo que a eleição direta
para presidente do Bahia é um marco histórico para o
desporto nacional é porque, somos obrigadas a reconhecer que o processo de democracia e transparência
no futebol brasileiro anda em total descompasso com
o processo político nacional.
Da resistência solitária de Afonsinho no Botafogo dos anos setenta, ao movimento coletivo liderado
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por Sócrates e Wladimir na chamada Democracia Corintiana nos anos oitenta, passando por movimentos
pontuais em que torcedores conseguiram, com ações
na justiça, remover cartolas longevos como no próprio
Corinthians que elegeu Andrés Sanchez em 2007 e
proibiu em seu estatuto a reeleição de dirigentes ou
no Vasco da Gama que removeu Eurico Miranda e elegeu seu ex-atleta Roberto Dinamite, ainda são pouco
expressivos os avanços democráticos, de profissionalismo na gestão e transparência no futebol brasileiro.
Passados 25 anos desde a primeira eleição direta para Presidente da República Federativa do Brasil, o exemplo do Bahia Esporte Clube nessa semana
constitui-se, infelizmente numa raríssima prática em
nossas federações e clubes desportivos.
Prova disso é que poucos clubes da Série A do
Campeonato Brasileiro dispõem, em seus estatutos,
deste dispositivo da eleição direta para presidente. Pior
que isso é a possibilidade expressa nestes estatutos de
o presidente eleito buscar a reeleição quantas vezes
quiser, configurando um processo de eternização de
dirigentes esportivos no poder, absolutamente incompatível com o atual estágio democrático de nosso País.
Para dar fim a este processo, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado acaba de aprovar projeto de lei de autoria do senador Cássio Cunha
Lima, por mim relatado, que acaba com as reeleições
indefinidas de dirigentes esportivos. Uma contribuição
que consegui emprestar ao projeto foi a de que essa
interdição à reeleição e ao tempo de mandato conte já a partir dos atuais mandatos, o que certamente
provocará uma ampla renovação no quadro dirigente
esportivo nacional.
Repito aqui o que disse em entrevista à revista
Carta Capital sobre a importância deste projeto: as recentes manifestações populares nas ruas conseguiram
mudar a pauta da política brasileira. E o Parlamento
não poderia ficar indiferente a tudo isso. Projetos que
estavam parados há anos, obstruídos por interesses
minoritários, mas poderosos, acabaram por ganhar
luz e força.
O projeto do senador Cássio Cunha Lima, de
normatização dos processos eletivos em clubes e entidades desportivas, vai ao encontro da necessidade
de mais transparência ao funcionamento das entidades diretivas do esporte, evitando-se abusos relacionados ao mau uso dos recursos dessas instituições
que, embora privadas, também exercem suas funções
com investimentos públicos, como, por exemplo, os decorrentes das loterias esportivas, e mesmo recursos
públicos diretos, como os esportes olímpicos.
A transparência hoje reclamada ao poder público, certamente deve se estender ao mundo privado,
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dos clubes e suas federações. Essa nos parece uma
tendência irreversível. Urge a reestruturação da atual
legislação do sistema esportivo nacional e a criação
de um Plano Nacional de Esporte, com metas, estratégias e objetivos claros. Tudo isso só será possível com
transparência, profissionalismo na gestão esportiva e
maior democracia, com a ampla participação de atletas, técnicos, especialistas e da população em geral. E
esse projeto contribui nessa direção. Esperamos que
seja aprovado também na Câmara dos Deputados. Os
interesses menores, confessados ou não, ficarão pelo
caminho. Vejo com muito otimismo as mudanças que
já estão vindo, como a eleição direta a presidente do
Bahia. Muito obrigada!
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de começarmos a Ordem
do Dia, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Waldemir Moka. Concedo a palavra a V. Exª como
orador inscrito.
A simplificação, geralmente, faz com que indiquemos que o orador fale pela ordem, porque se economiza tempo, mas V. Exª tem a palavra como orador
inscrito. Em seguida, começaremos a Ordem do Dia.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Sr. Presidente, não quero absolutamente atrapalhar o início da Ordem do Dia. Estou inscrito, mas,
se V. Exª preferir, não há nenhum inconveniente em
esperar terminar a Ordem do Dia para voltar à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Fique à vontade, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
este espaço para informar que na última sexta-feira, em
Campo Grande, capital do meu querido Mato Grosso
do Sul, recebemos o Conselho de Desenvolvimento do
Centro-Oeste, o Condel. A reunião teve a participação
do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra;
do Governador André Puccinelli; dos três Senadores –
Senador Ruben Figueiró, Senador Delcídio do Amaral
–; dos Deputados Federais e Estaduais; dos prefeitos
e vereadores, e do Superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado.
Nos últimos anos, é fácil constatar como o desenvolvimento tem chegado às Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, em especial ao meu Estado do Mato
Grosso do Sul, apesar de todas as dificuldades rela-
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cionadas à infraestrutura. Devemos isso aos fundos
constitucionais criados em 1989.
O Valor Econômico noticiou essa semana que
esses fundos de desenvolvimento regionais liberaram,
em 2012, aproximadamente R$22,1 bilhões, recursos
que contemplaram todos os Municípios das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Ao designar parte da arrecadação tributária para
essas regiões, o que se verificou, ao longo dos anos, foi
o desenvolvimento econômico e social por intermédio
de programas de financiamento aos setores produtivos,
nos quais 3% do produto da arrecadação do Imposto
sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do
Imposto sobre Produtos Industrializados abastecem
com recursos esses fundos, sendo 0,6% distribuídos
para o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO.
No Centro-Oeste, foram aplicados, em 2012,
segundo dados do Ministério da Integração, R$5,86
bilhões em 62.711 operações. No meu Estado do
Mato Grosso do Sul, esses recursos têm financiado
as atividades de produtores rurais, sejam do Pronaf,
sejam mini, pequenos, médios e grandes produtores,
as firmas individuais, as pessoas jurídicas, os empreendedores individuais e as associações e cooperativas de produção.
São beneficiadas as atividades nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, turístico,
de infraestrutura comercial e de serviços, e recebem
tratamento preferencial os projetos de atividades produtivas de mini e pequenos produtores rurais e de micro e pequenas empresas; as atividades que utilizem
intensivamente matérias-primas e mão de obra; e a produção de alimentos básicos para a população, levando
em conta, sempre, a preservação do meio ambiente,
além de incentivar a criação de novos centros, atividades e polos de desenvolvimento que possam reduzir
as diferenças econômicas e sociais entre as regiões.
É indiscutível a importância do FCO para o Mato
Grosso do Sul, gerando empregos, riquezas e distribuição de renda. Entretanto, como apenas 23% do
total arrecadado são direcionados ao meu Estado, o
total liberado de aproximadamente R$1,35 bilhão não
tem sido suficiente para promover o desenvolvimento
à altura que o nosso Estado merece.
Sabe-se que os Estados da Região Centro-Oeste
têm tido crescimento maior que a média nacional, o que
obriga tanto o Poder Público quanto a iniciativa privada a investirem mais em infraestrutura, como estrada,
saúde, educação, segurança, bem como na oferta de
produtos em quantidade e qualidade suficientes para
atender à demanda da população.
A necessidade de novos recursos para suprir o
pujante desenvolvimento da região Centro Oeste, cujo
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processo de industrialização, no caso de Mato Grosso
do Sul, teve início no primeiro mandato do Governador
André Puccinelli, foi o que nos motivou a trabalhar para
a criação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que deve disponibilizar recursos da
ordem de mais R$1,4 bilhão que seguramente promoverá mais desenvolvimento.
Aqui eu abro parênteses para dizer do trabalho
especial da Senadora Lúcia Vânia na criação desse
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O Ministro
da Integração, que lá esteve na sexta-feira, anunciou
esse recurso, Senador Pedro Taques, de R$1,4 bilhão
do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. É claro
que nós temos que trabalhar, os doze Senadores dos
quatro Estados – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e Distrito Federal –, no sentido de que esses
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste sejam utilizados para estimular cada vez mais
o setor produtivo desses quatro Estados.
Mais uma vez, quero dizer que a Região Centro-Oeste cresceu acima da média do PIB nacional. Estimular a Região Centro-Oeste é exatamente estimular a
região que mais tem crescido no nosso País. Portanto,
não podem faltar recursos para que essas indústrias,
sobretudo as chamadas agroindústrias, continuem investindo nessas regiões.
Concedo um aparte à Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Minoria/PSDB – GO) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Moka,
quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer da
nossa satisfação em vê-lo defendendo a nossa região,
que, sem dúvida nenhuma, cresceu acima da média
nacional. V. Exª, juntamente com os outros Senadores
da Região Centro-Oeste, tem sido um batalhador no
sentido de mostrar ao Governo Federal a importância
desses investimentos para a nossa região. Já obtivemos alguns resultados positivos. Entendemos que, hoje,
a região dispõe de um estoque de FCO da ordem de
quase R$20 bilhões, que se encontram no Banco do
Brasil. Temos argumentado que, se esse estoque estivesse hoje num banco de desenvolvimento da região,
poderíamos alavancar muitos mais recursos para investir na Região Centro-Oeste. No entanto, o Banco do
Brasil tem se sensibilizado com a nossa argumentação
e, neste ano, o Banco não apenas operou o FCO como
também administrou esse recurso, possibilitando que o
setor rural obtivesse, na região, mais de R$1,5 bilhão.
Estamos trabalhando – e V. Exª tem acompanhado de
perto por meio do seu assessor – numa emenda, que
estamos colocando na Medida Provisória 619, para
permitir que mais R$1,5 bilhão possa ser acrescido ao
FCO para o setor empresarial. Tanto o Mato Grosso
do Sul, Estado de V. Exª, como o meu Estado, Goiás,
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dispõem hoje de nenhum recurso mais para o setor
empresarial. Portanto, temos feito esse trabalho juntamente com todos os outros Senadores. Estivemos com
o Ministro da Integração Regional, estivemos com o
Ministro da Fazenda, que se sentiu sensibilizado com
o nosso pleito, e estamos aguardando uma posição do
Ministro da Fazenda para que possamos novamente
voltar ao Ministério e reivindicar que seja acelerado
esse recurso para o setor empresarial. Em relação ao
FDCO, eu quero dizer da minha satisfação e agradecer a V. Exª pela referência ao meu nome na implantação da Sudeco e do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste. Registro que, hoje, o Superintendente
da Sudeco, Dr. Marcelo Dourado, recebeu o Superintendente do DNIT do Estado de Goiás, do Estado do
Mato Grosso do Sul e do Estado do Mato Grosso para
que, juntos, possamos elaborar um plano de integração em relação às nossas rodovias, ferrovias e hidrovias. Portanto, quero mais uma vez cumprimentar V.
Exª pelo discurso e dizer que estaremos juntos com o
seu trabalho para que possamos fazer com que essa
região seja vista pelo Brasil como uma região que oferece solução para os problemas nacionais.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Quero agradecer à Senadora Lúcia Vânia, Sr.
Presidente, ao tempo em que concluo o pronunciamento dizendo que são importantes esses recursos e
também os recursos do BNDES, aplicados através dos
programas administrados pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ou mesmo pelo PSI. Entretanto, é importante que o Ministro da Fazenda viabilize os recursos necessários para os investimentos
programados para o Estado do Mato Grosso do Sul e
também para os demais Estados do Centro-Oeste, que
necessitam do aporte de novos recursos prometidos
anteriormente e ainda não disponibilizados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro,
pela ordem, Senador Benedito de Lira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero me dirigir a V. Exª– já o fiz no
reservado e também hoje de manhã na Comissão de
Assuntos Econômicos – para reafirmar, Senador Moka,
o que creio ser o desejo, a vontade, eu diria, Senador
Renan, dos 81 Senadores. V. Exª, inclusive, foi o responsável, quando assumiu a Presidência desta Casa,
por acelerar o processo, ou melhor, dar continuidade
ao processo de Pacto Federativo que nós tínhamos
assumido no início desta Legislatura ainda sob a Presidência do Senador José Sarney.
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Aprovamos a resolução do Senador Romero,
que foi Relator do ICMS de importação. Aprovamos –
inclusive V. Exª teve a oportunidade de ser uma das
figuras centrais – a PEC do comércio eletrônico, que
se encontra parada há mais de um ano na Câmara
dos Deputados.
Discutimos com o Governo, e V. Exª estava na
mesma reunião em que eu estava com o Ministro Guido Mantega, que assumiu conosco o compromisso de
dar continuidade a essa chamada reforma por etapas
e enviar para cá um projeto que tratasse da dívida
dos Estados – isso foi feito, o projeto se encontra na
Câmara dos Deputados –, e que nós discutiríamos a
Resolução aqui no Senado Federal para discutir, de
uma vez por todas, a unificação ou o caminho para a
unificação do ICMS no Brasil.
Ainda nesse mesmo diapasão, nós recebemos,
Senador Sérgio, do Governo Federal, Senadora Lídice,
a Medida Provisória 599, para a qual fui até designado
Relator. E depois assistimos aqui a uma trama para a
MP 599 morrer. A 599, Senador Renan, tratava de dois
assuntos importantes: a compensação das perdas dos
Estados e o Fundo de Desenvolvimento Econômico.
Precisamos voltar a esse debate, Senador Renan,
e não é sob a ótica arrecadadora. A cabeça de Ministro da Fazenda, a cabeça de Secretário de Fazenda
é cabeça de arrecadação. Está certo, mas não temos
que desenvolver e discutir isso, Senador Benedito de
Lira, sob a ótica do desenvolvimento econômico e
principalmente sob a ótica do caminho da salvação
de Municípios e Estados que estão quebrados. Quem
ainda não quebrou, a essa altura do campeonato, Senador Mozarildo – V. Exª que é medico –, está já cheio
de gesso, tentando fazer remendo. Portanto, acho que
não dá mais, Senador Renan, para assistirmos aqui a
essa coisa se arrastar.
A Comissão de Assuntos Econômicos votou essa
matéria. Se temos discordância com o mérito, vamos
voltar para a Comissão de Assuntos Econômicos ou
vamos botar em Plenário e, aqui, vamos sair, como
costumamos dizer lá na Bahia, Senador Benedito de
Lira, vamos até sair na mão grande, mas vamos sair
daqui com a resolução votada. Discutir com o Governo.
O Estado de V. Exª, por exemplo, Senador Renan,
é um dos Estados mais comprometidos com a dívida,
fruto de um taxa de juros escorchante, em uma incapacidade de pagamento. Então, não há sentido mais adiar
isso. A crise econômica, essa variação cambial, as dificuldades que estamos encontrando não há como não
botar o dedo na ferida nessa questão da guerra fiscal.
Não dá mais para cada Estado ficar negociando isso.
Eu quero lembrar aqui que o pior nessa conta
são os Municípios porque se o Estado, por exemplo,
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Senador Benedito de Lira, está nessa aflição, imagine
a Palmeira dos Índios de V. Exª, imagine Chorrochó,
na Bahia e por aí a fora. Portanto, precisamos botar o
dedo nessa ferida, Senador Renan. E, aí, quero chamar a atenção
E quero lembrar aqui que, nessa conta, pior para
os Municípios. Porque se o Estado, por exemplo, Senador Benedito de Lira, está nessa aflição, imagine
a Palmeira dos Índios de V. Exª; imagine Xorroxó na
Bahia e por aí afora.
Portanto, precisamos botar o dedo nessa ferida,
Senador Renan. E quero chamar a atenção de V. Exª,
do Líder do Governo, para a parte dessa conversa,
do compromisso assumido conosco. O Confaz já deu
o passo significativo, já tomou posições em relação a
convalidar.
Está na hora, Senador Eduardo Braga, de retomarmos o tema dessa questão da guerra fiscal.
Não é possível mais vivermos nesse choramingo nem
tampouco vivermos aqui tratando essa matéria como
se para ela não tivesse mais solução. Se deixarmos,
Senador Renan, para 2014, esqueçam, porque nós
só vamos tratar disso em 2015. E aí eu não sei mais
se teremos as condições para soerguer Municípios
e Estados que precisam ajustar as suas contas para
promover investimentos e principalmente para atender
a demanda social.
Portanto, faço esse apelo à Mesa, à direção desta
Casa, à direção da Comissão de Assuntos Econômicos e às lideranças partidárias. Este tema não pode
sair da pauta; este tema tem que voltar à pauta, e nós
temos que retomar o caminho do Pacto Federativo que
nós interrompemos depois da votação da Resolução
na Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, eu
concordo inteiramente com V. Exª. Amanhã nós vamos ter uma reunião dos Líderes partidários para
que possamos, de uma vez por todas, conceber essa
pauta, essa agenda para o segundo semestre, priorizando essas matérias levantadas por V. Exª, que são
importantíssimas.
Senador Sérgio Souza; em seguida, Senadora
Lídice da Mata, e começaremos a Ordem do Dia.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Pela ordem. sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, quero anunciar ao Plenário que
hoje, pela manhã, eu entreguei o relatório da PEC 43,
que é a PEC do voto secreto, e fiz questão de enca-
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minhar uma cópia a cada um dos Srs. Senadores e
Senadoras, para que haja tempo de, até amanhã, às
10h, porque está pautado na Comissão de Assuntos
Econômicos como o primeiro item, estudarem o relatório que é no sentido de manter a posição que veio
da Câmara, para que nós possamos, amanhã, fazer
o debate por inteiro na Comissão de Constituição e
Justiça e, se possível, ainda amanhã, aprovarmos
esta proposta.
Em seguida, Sr. Presidente, há sobre a mesa um
requerimento assinado por Líderes partidários que requer a urgência do PLS 358, de 2013.
Eu requeiro a V. Exª que seja lido o requerimento
para que possa constar da pauta de hoje e ser apreciado ainda na data de hoje.
Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção das Lideranças, o requerimento proposto pelo Senador Sérgio
Souza será lido, na forma do Regimento.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, é para solicitar que seja lido na Ordem do
Dia de hoje o requerimento de solicitação de urgência para votação da regulamentação da profissão de
vaqueiro.
O vaqueiro, na Bahia, já é patrimônio imaterial
do Estado. Já existe no Conselho Nacional de Cultura
também essa proposição.
A regulamentação do vaqueiro diz respeito ao
reconhecimento nacional de um homem que dá identidade a todo o Nordeste brasileiro, ao Estado de Minas
Gerais, aos Pampas, a todo o povo brasileiro como o
homem que marca a agropecuária do nosso País, com
sua vestimenta de couro, para poder enfrentar a dureza
do Sertão nordestino e de todos os sertões brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, é extremamente importante que nós possamos ler esse requerimento hoje,
para que essa pauta possa ser mantida e, na próxima
semana, possamos votar o projeto em si, na pauta que
foi acordada antes pelos Líderes.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa,
e acredito que não haverá objeção, nós vamos fazer
a leitura do requerimento para acertarmos, desde já,
a data da votação dessa importante matéria, característica da nossa região.
Farei isso, Senadora Lídice, com muita satisfação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Só...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Dentro da solicitação da Senadora, só quero
incluir, porque ela não incluiu, os grandes vaqueiros
marajoaras.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Neste caso, inclua também os grandiosos paraibanos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os grandiosos paraibanos já
estão incluídos.
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REQUERIMENTO Nº 1.046, DE 2013
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, para
o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2011, que dispõe
sobre o exercício da atividade profissional de vaqueiro.
Sala das Sessões, de de 2013.

REQUERIMENTOS
Nos termos do art. 336, inciso II, combinado
com o art. 412, ambos do Regimento Interno
do Senado Federal, nós requeremos para o
PLS nº 358, que estabelece normas para eleições de Parlamentares do Mercosul. Assinado
pelas Lideranças partidárias;
Há outro que requer urgência, nos termos
do art. 336, para o projeto de lei que dispõe
sobre o exercício da atividade profissional de
vaqueiros.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.045, DE 2013
Nos termos do art. 336, inciso II, c/c 412, ambos
do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos urgência para o PLS nº 358, de 2013, que “Estabelece normas para as eleições de Parlamentares
do MERCOSUL”.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esses requerimentos serão
votados após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, também o
do Senador Jayme Campos.
Por meio do qual solicita, nos termos do art.
43, II, do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa de 13 de
setembro até 12 de janeiro de 2014.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.047, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para
afastar-me dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 122
(cento e vinte e dois) dias, a partir do dia 13 de setembro do ano em curso, com a finalidade de tratar de
interesses particulares.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2013. –
Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para elogiar a iniciativa da Senadora Lídice.
Eu tive o privilégio de ser autor da lei que criou
o Dia do Vaqueiro, ainda quando Deputado Federal.
Considero importante...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Fora do microfone.) – Ele queria ser vaqueiro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu gostaria muito de ter sido vaqueiro,
mas nunca me deram oportunidade. (Risos.)
Era meu sonho. Todo índio, por natureza, é vaqueiro.
Quero aqui parabenizar a Senadora pela importância...
Há pouco tempo, aqui, nós reconhecemos a profissão do comerciário, coisa que era inimaginável não
existir.
Também uma profissão tão antiga no Brasil, no
meu Estado, pois a própria ocupação do Estado se deu
pelo ciclo do gado; por isso, a valorização do vaqueiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu queria comunicar à Casa também, Senador
Vicentinho, que hoje nós recebemos, com muita honra,
através da Senadora Vanessa Grazziotin, os representantes das casas lotéricas.
Os lotéricos, como todos sabem, precisam contar
com mais segurança em suas atividades, com mais
previsibilidade jurídica.
A Comissão de Assuntos Econômicos votou hoje
o Projeto de Lei nº 40, de 2013, da Senadora Vanessa
Grazziotin, e aprovou, por unanimidade, essa matéria,
que é muito importante.
Por exemplo, um dos pontos da nova regulamentação é, em comum acordo com todas as partes, o
tempo de permissão fixado em vinte anos e renovável
por igual período.
Hoje a atividade de quase 12 mil casas lotéricas
é disciplinada apenas por portarias da Caixa Econômica Federal.
O projeto trata desde a seleção dos permissionários lotéricos por meio de licitação até o exercício
da atividade propriamente dita.
Senador Mário Couto. (Pausa.)
Eu queria propor aos Líderes partidários que nós
fizéssemos com relação à nossa Ordem do Dia o seguinte encaminhamento. Há duas medidas provisórias
trancando a pauta. E a medida provisória que apenas
hoje foi lida aqui pela Mesa do Senado Federal, a últi-
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ma medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados, é anterior à medida provisória que já estava
trancando a pauta. Como ela foi lida, nós precisamos
votar primeiro essa medida provisória, a que chega
hoje, para, em seguida, votar a medida provisória que,
anteriormente, trancava a pauta.
Eu queria propor aos Senadores o encaminhamento – e, hoje, eu já tive oportunidade de conversar com alguns Líderes partidários – no sentido de
nós votarmos hoje, por acordo, evidentemente, essas
duas medidas provisórias e de combinarmos, Senador
Cássio Cunha Lima, Senador Mário Couto, de votar
amanhã, antecipando o próprio calendário, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 18, que hoje terá a sua
quinta sessão de votação, que é proposta de emenda
à Constituição do Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto e, em
seguida, o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Ela não está nem no
avulso, Senador. Nem avulso há. Vamos combinar para
votar amanhã. Amanhã, votaria, porque não está nem
no avulso. E aí é uma coisa que fere a rotina, que fere
os direitos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então, eu lhe dou a minha palavra de que, amanhã, poderíamos votar. Fica combinado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu acho o encaminhamento
proposto pelo Senador Mário Couto muito bom.
Eu queria apenas aproveitar a oportunidade, no
momento em que nós preparamos a nossa pauta para
hoje e para amanhã, para combinarmos a votação da
chamada PEC da Música, que está na nossa Ordem
do Dia. Há uma emenda que será, na oportunidade,
discutida. Nós vamos fazer hoje a terceira sessão de
discussão. Amanhã, faremos a quarta e...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A PEC da Música, se V. Exª quiser votar hoje,
votamos. A PEC da Música, se V. Exª quiser votar hoje,
votamos! Altamente meritória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Mário Couto, mas vamos prepará-la, de modo a que
nós possamos votar esta matéria amanhã, quando
teremos a nossa pauta destrancada, em função da
apreciação das medidas provisórias existentes hoje.
Senador Wellington Dias.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu quero só lembrar, Sr. Presidente. A PEC
da música já tem um calendário especial, não tem?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, nós vamos ter hoje, com
relação à PEC da música, a terceira sessão de discussão – aliás, a segunda. Como o propósito é prepará-la
para uma imediata votação, com a aquiescência do
Senador Eduardo Braga, que, inclusive, apresentou
uma legítima emenda, a proposta que nós tínhamos
feito era de avançarmos na discussão hoje, amanhã
também, e podermos votar essa matéria amanhã.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reforçando a colocação de V. Exª, desde a última discussão que tivemos aqui no plenário sobre a matéria,
fizemos um esforço na busca da construção de um
texto de emenda que pudesse viabilizar a votação da
PEC da música e, assim, assegurar os incentivos à
cultura nacional, aos artistas nacionais, aos nossos
músicos brasileiros, compositores, cantores, enfim,
à cultura nacional, e, ao mesmo tempo, fortalecer a
indústria brasileira.
Creio que chegamos a um texto bastante acordado entre os Srs. Senadores. O texto está apresentado e, portanto, estaríamos aptos a fazer, no dia de
amanhã, a terceira, a quarta e a quinta discussão da
matéria, para que pudéssemos votá-la.
E faço um apelo para que possamos votar, diante
do entendimento com a emenda apresentada, e possamos, portanto, beneficiar tanto a cultura nacional,
os artistas nacionais, e, ao mesmo tempo, preservar os empregos brasileiros na produção dos nossos
componentes e mídias de suporte à PEC da música,
Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a colaboração do Senador Eduardo Braga, antes de darmos a
palavra ao Senador Wellington Dias.
E, se não houver objeção da Casa – Senador
Alvaro Dias, Senador Wellington, Senador Mário Couto, Senador Cássio, demais Senadores –, nós vamos
submeter, na forma sugerida pelo Senador Eduardo
Braga, à apreciação dos senhores e das senhoras,
esse calendário especial, para que possamos votar
essa matéria amanhã.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone.) – Desde que haja acordo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu quero aqui manifestar, Sr. Presidente,
a posição...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) –... favorável. Eu ia apresentar exatamente
o calendário especial. Eu queria chamar a atenção, Sr.
Presidente, para a PEC nº 18, pois temos interesse
na sua apreciação.
Precisamos examinar como dar uma solução
porque o texto da PEC 18, como está, é conflitante
com o da PEC 43, do voto aberto. Por quê? Porque a
PEC 18 diz que é a Mesa Diretora que, recebendo a
comunicação, toma a decisão de acatar e decreta a
cassação. A PEC nº 43, da forma como está, diz que
é o Plenário também, que é o voto aberto para tudo.
Vem, inclusive, abrindo para o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do Senador Wellington Dias, mas não são conflitantes porque elas serão apreciadas em momentos
diferentes. O assunto...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os assuntos não se conflitam
porque um é criminal e o outro...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Exatamente, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Se V. Exª...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – É o inciso VI, do art. 55.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Se V. Exª me permite, na condição de Relator
da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, foi
apresentado um substitutivo, de autoria não apenas
nossa, mas de vários outros Senadores que também
contribuíram, que saneou e pacificou a matéria levantada pelo Senador Wellington Dias. Creio que, portanto,
quanto à PEC 18, Senador, foi saneado o problema na
Comissão de Constituição e Justiça. Não há, portanto, conflito entre a PEC 18 e a PEC 43. Entendendo a
Mesa e havendo acordo no plenário, ela estaria pronta com esse substitutivo para ser votada no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida. É dele exatamente
que nós estamos tratando, Senador Eduardo Braga,
pela prática de improbidade administrativa quando imposta a pena de perda de cargo ou da função pública.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu creio que,
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didaticamente, para ficar fácil o esclarecimento, nem
todos os Parlamentares submetidos à cassação de
mandato estarão condenados pelo Supremo Tribunal
Federal. Então, realmente, há uma distinção entre uns
e outros. A Proposta de Emenda Constitucional nº 18
estabelece essa distinção.
Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de manifestar
também o nosso apoio, a nossa concordância e o
nosso aplauso pela solução encontrada, para que se
vote a PEC da Música no dia de amanhã, e enaltecer
o trabalho que o Deputado Otavio Leite vem empreendendo a favor desta causa. Com esforço, com dedicação e muita competência, tem sido um obstinado na
defesa dessa PEC da Música, que, certamente, será
aprovada no dia de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou colocar em votação a
proposta de requerimento de calendário especial para
a votação, amanhã, da PEC de Música (Proposta de
Emenda à Constituição nº 123, de 2011).
E queria cumprimentar o Deputado Otavio Leite,
a Deputada Jandira Feghali e todos os Senadores e
Senadoras que trabalharam para que este momento
pudesse acontecer, amanhã, na apreciação desta importante Proposta de Emenda à Constituição.
Cumprimento também pelo trabalho o Senador
Eunício Oliveira. Nós estávamos aguardando S. Exª, que
chegou hoje ao Brasil, exatamente para combinarmos
o calendário de apreciação dessa medida provisória.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Medida não, é PEC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero agradecer as honrosas
presenças aqui, no Senado Federal, dos artistas que
estão ali nos honrando com a presença na tribuna de
honra: Fagner, Nando Reis, Nando Cordel, Rosemary,
Sandra de Sá, Falcão, Carlos Andrade, Luciana Pegorer, Paulo Rosas, Reco do Bandolim, Thomas Roth,
Maestro Renio. É uma honra muito grande tê-los aqui,
no Senado Federal.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Senador Renan, nós fizemos uma pactuação aqui com o Senador
Eduardo Braga. Era uma pactuação – eu diria – ainda
na sequência do que foi a conversa que nós fizemos
com o Senador Eunício, quando S. Exª presidia a CCJ.
Então, nós até trouxemos a PEC da Música para
a virada do ano, acertamos que, na volta do recesso,
nós teríamos esse encaminhamento. Como foi apresentada uma emenda, o apelo que nós fazemos aqui ao
próprio Senador Vital do Rêgo, porque esse processo
estará amanhã de manhã na Comissão de Constituição
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e Justiça, é que nós apreciaríamos isso na Comissão
de Constituição e Justiça, amanhã de manhã. Portanto,
limparíamos todo e qualquer obstáculo para apreciação
dessa matéria à tarde. Então, traríamos a matéria já
na sessão de amanhã à tarde, para apreciarmos em
definitivo aqui, no plenário do Senado. Esse o acordo
que nós fizemos, de procedimento. Seria bom que V.
Exª pudesse aqui… Acredito eu que nós poderíamos
ganhar aqui o apoio das Lideranças partidárias, para
que assim pudéssemos proceder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira e Senador Inácio Arruda.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há realmente um entendimento. Eu acabo de conversar com
o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, e com
outros Líderes – com o Líder Walter Pinheiro, com o
Líder Wellington Dias e com o Senador Inácio Arruda,
que é Líder do PCdoB –, para que a gente possa amanhã debater e discutir a emenda, porque a emenda
apresentada à Mesa é regimental, tem que voltar efetivamente para a Comissão de Constituição e Justiça.
Mas, amanhã, às 10 horas, haverá reunião da
Comissão de Constituição e Justiça, com o compromisso de apreciarmos essa emenda e trazermos para
plenário amanhã – V. Exª tem demonstrado interesse
também na sequência dessa matéria – e votaríamos
essa matéria amanhã, quarta-feira, que é o dia de quórum cheio, de quórum qualificado nesta Casa.
O PMDB concorda com este entendimento de fazermos, amanhã, a discussão e aprovação da emenda
na Comissão de Constituição e Justiça, com o compromisso de trazer esta matéria para votarmos amanhã, no
final da tarde, na Ordem do Dia, quando V. Exª sentar
nesta cadeira e abrir a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, exatamente como
pede V. Exª, Senador Eunício Oliveira.
Senador Inácio Arruda.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro gostaria de cumprimentar e abraçar todos os
músicos, intérpretes, compositores que aqui estão, na
figura do Fagner e do Falcão, que são nossos conterrâneos lá do Ceará. Em nome desses dois, eu queria
abraçar todos que estão participando dessa empreitada, que já dura um bom tempo, Sr. Presidente. Não
é um mês, nem dois. Nós já estamos nessa batalha
há alguns anos.
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A Deputada Jandira Feghali, que aqui está, fez
um trabalho extraordinário na Câmara para conseguir
êxito junto com seus colegas, Deputados de todos
os Estados, para que pudéssemos chegar com esta
emenda até o plenário do Senado.
Temos uma emenda, está dentro do que reza o
Regimento da nossa Casa. Vamos concordar, embora tenhamos que fazer o registro de que tínhamos já
acordado votar no dia de hoje. Mas acho que é do Regimento, e nós vamos fazer essa concordância, que é
boa para o conjunto dos Senadores e também, tenho
certeza, de que será para o mundo da arte, especialmente da música, em nosso País.
Então, Sr. Presidente, eu queria fazer esse registro
do esforço, do trabalho que foi desenvolvido aqui, na
nossa Comissão de Constituição e Justiça, até chegar
aqui ao plenário, e estabelecer esse grau de relações,
quer dizer, o compromisso. Acho que é um compromisso
importante. Vamos votar na Comissão de Constituição
e Justiça pela manhã e, à tarde, votamos a matéria, já
de forma definitiva, aqui no plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Acho que essa é a maneira mais correta, mais justa. E quero cumprimentar, uma vez mais,

Setembro de 2013

os nossos colegas músicos do Brasil inteiro, nas figuras
do Falcão, do Fagner, que aqui estão, acompanhando
uma caravana de músicos do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
Ordem do Dia.
Antes, porém, eu quero submeter a proposta de
calendário especial para apreciação da PEC da música.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.048, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeremos calendário especial para a Proposta
de Emenda à Constituição nº 123, de 2011 (nº 98/2007,
na Câmara dos Deputados, tendo como primeiro signatário o Deputado Otavio Leite), que acrescenta a
alínea e ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil
contendo obras musicais ou literomusicais de autores
brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenha, para que a matéria
conste da Ordem do Dia de sessões a serem convocadas para o dia _/_/ 2013, na forma que se segue:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria está na pauta de amanhã.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar, em nome do meu Partido, posição
favorável a esse calendário especial, que já não era
sem tempo, até porque nós temos compromissos com
a cultura, com a arte e com os artistas, que vêm aqui
para fazer o seu legítimo lobby. Estão aqui Rosemary,
querida amiga de tantos anos; estão aqui Fagner, meu
amigo cearense e vizinho, e tantos outros artistas importantes que vêm aqui fazer a defesa de um assunto
que interessa ao Brasil e, particularmente, a eles. O
meu Partido está solidário com a música e com eles
e concorda com o calendário proposto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda à Constituição, Item nº 6,
não havendo objeção da Casa.
Item nº 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro
signatário o Senador Valter Pereira, que altera
os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal,
para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar
os requisitos para o provimento dos cargos
de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe
a competência.
O parecer é favorável, sob nº 1.846, de 2010,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
Discussão da proposta. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
A votação será feita amanhã.
A matéria será incluída na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 9, da pauta.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial
– Requerimento nº 953, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2013, tendo como primeiro
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que
altera o art. 55 da Constituição Federal para
tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra
a Administração Pública.
O parecer nº 920, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, do Relator:
Senador Eduardo Braga é favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (do Substitutivo),
que oferece.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da pauta de amanhã para
votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 10, da pauta.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Em virtude da aprovação do Requerimento
n° 870, de 2013, de adiamento da discussão)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição –
PEC nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara
dos Deputados, tendo como primeiro signatário
o Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil, contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas bra-

61968 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
A matéria constou da pauta da sessão do dia 06
de agosto passado quando teve sua discussão adiada
para a presente data.
É a seguinte a emenda apresentada à matéria:
EMENDA Nº 2 – PLEN
(à PEC nº 123, de 2011)
A ementa e o art. 1º da Proposta de Emenda à
Constituição nº 123, de 2011, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art. 150
da Constituição Federal, instituindo imunidade
a impostos incidentes sobre os fonogramas e
videofonogramas musicais produzidos no Brasil
contendo obras musicais ou literomusicais de
autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os
suportes materiais ou arquivos digitais que os
contenham, e sobre espetáculos musicais e
teatrais de autores brasileiros e interpretados
por artistas brasileiros.”
“Art. 1º O inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido da seguinte alínea e:
‘Art. 150. ........................................................
........................................................................
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VI – ................................................................
........................................................................
e) fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham, salvo na
etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser, e sobre espetáculos
musicais e teatrais de autores brasileiros e
interpretados por artistas brasileiros.
.............................................................. .’(NR)”
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº
123, de 2011, busca instituir imunidade a impostos incidentes sobre a produção musical nacional e sobre seu
suporte material, razão pela qual vem sendo chamada
de PEC da Música. Contudo, ela não contempla os espetáculos musicais, o que deve ser sanado.
Há, além disso, outras atividades culturais tão
relevantes quanto a música, que não foram beneficiadas pela proposição. Isso ocorre, por exemplo,
com o teatro e os espetáculos musicais em geral.
Em ambos os casos, temos formas importantes e
consagradas de levar informação e divertimento à
população.
Temos certeza que a instituição de imunidade a
impostos incidentes sobre os espetáculos musicais e
teatrais é medida essencial para democratizar ainda
mais o acesso a essas manifestações culturais, razão
pela qual apresentamos esta emenda, que complementa de forma justa a PEC da Música.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Braga.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão, em primeiro turno,
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas
por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, amanhã, quando concluiremos o calendário especial e apreciaremos essa
matéria também na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora nós vamos votar as autoridades.
Eu queria pedir aos Senadores que estão em
outras dependências da Casa que, por favor, venham
ao plenário.
Nós vamos votar, em primeiro lugar, o nome do
Embaixador Antonio José Vallim Guerreiro, para representar o Brasil junto à Rússia e ao Uzbequistão. E
verificaremos o quórum da Casa, para, em seguida,
nós votarmos a indicação da Presidente da República
para a Procuradoria-Geral da República.
Portanto, mais uma vez, peço aos Senadores e
às Senadoras que estão em outras dependências da
Casa que venham ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 74, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 74, de 2013 (nº 336/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. ANTONIO JOSÉ VALLIM
GUERREIRO, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Federação da
Rússia e, cumulativamente, junto à República
do Uzbequistão.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de
Relações Exteriores, que teve como Relator o Senador Jarbas Vasconcelos. (Parecer nº 992, de
2013–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer,
declaramos encerrada a discussão e passamos à
votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu gostaria também de reforçar o convite
às Srªs e aos Srs. Senadores para que compareçam
ao plenário.
Estamos votando autoridades. Neste instante, estamos votando o nome do Embaixador para a Rússia.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero trazer ao conhecimento do Senado Federal e do Congresso Nacional uma decisão
tomada no dia 9 de setembro pelo Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados, que traz regras novas para a
tramitação das medidas provisórias.
Diz o Sr. Presidente, em decisão, aos Deputados
e Deputadas da Câmara dos Deputados:
A tramitação da Medida Provisória nº 615, de
2013, expôs, de forma flagrante, um desvirtuamento do processo legislativo, que vem se
agravando nos últimos anos e que está a merecer uma reação adequada desta Presidência e da Câmara dos Deputados. Trata-se da
desobediência clara e reiterada ao preceituado
pela Lei Complementar nº 95, de 1998, que
trata da elaboração das leis do Brasil, norma
a ser cumprida pelos Três Poderes, a qual estabelece no inciso II, do seu art. 7°, que [abre
aspas] “a lei não conterá matéria estranha a
seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.”.
No mesmo sentido, o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados determina, no §3°, do
art. 100, que [abre aspas] “nenhuma proposição
poderá conter matéria estranha ao enunciado
objetivamente declarado na ementa, ou dele
decorrente.” [fecha aspas]
Assim, é decisão do Presidente da Câmara dos
Deputados que, doravante, com fundamento
no art. 125 do Regimento Interno, devolverá
à Comissão Mista a medida provisória, as
emendas ou projeto de lei de conversão que
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contrariem esses mandamentos legais, para
as devidas adequações.
Do mesmo modo, não será aceita, por esta
Presidência, medida provisória encaminhada
faltando menos de quinze dias úteis para sua
perda de eficácia, a partir da Medida Provisória 618, de 2013, para que a Câmara dos
Deputados tenha o mínimo de uma semana
para sua apreciação.
Sem entrar no mérito, Sr. Presidente, da decisão
tomada pelo Sr. Presidente da Câmara Federal, eu volto a reafirmar, somando-me à posição de V. Exª, que
a saída para superar o rito de tramitação da medida
provisória é aprovar a proposta de emenda constitucional, aprovada por unanimidade no Senado Federal
e que está na Câmara Federal, aguardando decisão.
Essa resolução, apresentada pela Câmara dos
Deputados, obriga, Sr. Presidente, os líderes partidários da Câmara e do Senado, ao designar o relator, a
chamarem a atenção do seu relator, pela decisão da
Câmara Federal, para evitar a rejeição de uma medida provisória em face de acréscimo de matérias que
extrapolem a Lei Complementar nº 95.
Quero registrar que aqui, neste Senado Federal, vários líderes já haviam chamado a atenção para
essa matéria, ponderando o seu alcance e que essa
matéria foi incorporada também, na sua ampla maioria, à proposta de emenda constitucional, aprovada
no Senado Federal por unanimidade, e se encontra
na Câmara.
Quero registrar ainda, Sr. Presidente, que é necessário que os relatores da matérias antecipem os
seus votos, os seus pareceres, para dar tempo à Comissão Mista de assim proceder.
Essa matéria da Medida Provisória 615 foi votada
no dia 3 de setembro na Comissão Mista, no final da
tarde, com uma série de erratas por parte do Sr. Relator, que obrigou o próprio, no dia seguinte, no dia 4,
a apresentar a redação final do seu parecer que havia
sido aprovado no dia 3, encaminhado à Câmara Federal no mesmo dia 4, deixando claro que os servidores
desta Casa. Sr. Presidente, em especial das comissões
mistas que tratam da medida provisória, tratam com o
maior zelo, com o maior cuidado, e cumprem os prazos
regimentalmente.
Por isso, quero aqui, Sr. Presidente, repudiar
o pronunciamento de um líder, na Câmara dos Deputados, que atribuiu aos funcionários da Comissão
Mista o retardo da chegada da matéria à Câmara
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dos Deputados. E faço isso em nome da lealdade,
da sinceridade com que trabalham os servidores
desta Casa e, particularmente, os membros da Comissão Mista.
Volto a dizer, o Relator da matéria apresentou
sua redação final no dia 4 pela manhã, e no mesmo
dia 4, pela manhã ainda, a Comissão Mista, com
apoio de V. Exª, encaminhou à Câmara dos Deputados o autógrafo do resultado da matéria, da Medida
Provisória 615.
E quero, Sr. Presidente, mais uma vez, pedir aos
nossos Pares da Câmara dos Deputados, que aprovem a proposta de emenda constitucional que trata
do rito das medidas provisórias para que superemos
esses impasses que têm levado à rejeição ou à perda
de validade de uma série de medidas provisórias por
conta do decurso de prazo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ouvi com muita atenção e alegria, por concordar inteiramente com o seu teor, a manifestação
do Líder do Governo no Congresso, o Senador José
Pimentel, quando S. Exª, ao manifestar-se numa questão de ordem, coloca-se no mesmo diapasão que tem
sido utilizado pela liderança do PSDB há muito tempo.
Nós consideramos que a coexistência de mais
de uma matéria numa mesma proposição legislativa
fere a Constituição Federal, uma vez que contraria a
chamada lei das leis, a Lei Complementar nº 92, que
disciplina a elaboração legislativa.
Mas é preciso, Sr. Presidente, e darei essa sugestão ao Líder do Governo, que, usando da sua influência, do justo prestígio de que desfruta junto ao
Poder Executivo, que faça essa mesma recomendação à própria Presidente da República, uma vez que,
frequentemente, saem já do forno, com vício de origem, medidas provisórias contendo a mesma mácula
constitucional que, agora, recebe a condenação do
Líder Pimentel.
A Medida Provisória nº 615, aliás, já saiu do forno
do Governo tratando de temas sobre os quais é muito
difícil estabelecer alguma conexão de sentido. Trata
de subvenção econômica a produtores rurais; trata de
competências do Banco Central a respeito de cartão
de crédito; e trata de mais uma das mágicas contábeis
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de que o Governo atual se tornou mestre, que é uma
operação visando a monetizar recebíveis de Itaipu. Três
temas absolutamente distintos numa mesma medida
provisória. Não é de se estranhar depois que, na sua
passagem pelo Congresso, mediante o mau exemplo
dado pela Senhora Presidente da República, que a
esses três temas tenham sido acrescentados mais
trinta e um, durante a sua tramitação. Mas esse será
assunto para discutirmos amanhã, se essa medida
provisória vier a ser votada, uma vez que, examinando
o calendário com que ela chega ao Congresso, tenho
dúvidas sobre se ela se enquadra ou não na regra dos
sete dias, anunciada por V. Exª e que recebeu sufrágio
unânime dos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Queria só lembrar à Casa – em
função da intervenção feita pelo Senador Aloysio e pelo
Senador José Pimentel – que, há 25 anos, o Congresso
Nacional enfrente desgastes, atrofia legislativa, com
medidas provisórias cujas premissas de urgência e relevância foram sendo banalizadas ao longo dos anos.
Portanto, quero dizer que concordo com o Presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que
possamos apertar essa questão. Medida provisória
não é coração de mãe, em que cabe tudo. Nós temos
de seguir a Lei Complementar nº 95 e respeitar o comando constitucional que permite a edição de medida
provisória.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Parlamentar Minoria/PSDDB – PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um projeto do Senador Aécio Neves, com
o parecer do Senador Sarney, em relação ao que V.
Exª está abordando agora, as medidas provisórias.
Era importante que se pudesse pautar esse projeto.
Leia esse projeto e veja a importância dele. Assim, nós
acabaríamos com o excesso. Assim, nós acabaríamos
com o desgaste do Senado.
Eu tenho notado, ao longo do tempo, ao longo
da sua administração, que V. Exª tem feito uma administração bem superior à que havia quando cheguei
ao Senado. Bem mais preocupado com a ética, com
a moral, com a moralização do Senado. Eu acho que
V. Exª poderia agora dar essa demonstração, e esta
Casa, Presidente, tem que, com os Senadores, com
V. Exª, mostrar moralidade à Nação brasileira, senão
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todos nós nos tornamos meros cidadãos que estamos
aqui ganhando dinheiro da Pátria, sem que ninguém
acredite em nós. Ninguém! Essa é a verdade de hoje.
Eu tenho visto que V. Exª tem se esforçado no
sentido dessa moralização. Quero até parabenizá-lo
por isso. Aquilo que é sincero eu falo, aquilo que eu
vejo eu falo, eu não tenho medo absolutamente de
nada. Eu tenho notado tanto V. Exª quanto a Câmara,
e o que aconteceu na Câmara não foi culpa do Presidente, foi culpa dos Deputados aquele episódio da
semana passada.
Vamos ver o voto aberto. O voto tem de ser aberto, Presidente. Nós temos de abrir os nossos votos, a
sociedade espera por isso, ela quer isso. Se nós queremos moralizar, se V. Exª está demonstrando isso,
esse esforço nesse sentido, vamos nessa direção que
vai dar certo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Queria dizer que concordo com o Senador Mário
Couto, de que é preciso que nós tenhamos, com relação às medidas provisórias, um rito claro, definitivo,
que discipline não só o prazo de tramitação para as
duas Casas do Congresso Nacional, mas também a
excessiva complacência de conteúdos. É o que discutimos aqui.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – GO) – Senador Renan, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Cyro
Miranda, pela ordem.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Queria parabenizá-lo. Hoje é um dia em que eu,
particularmente, fico extremamente contente com a
atitude de V. Exª. V. Exª vai passar para a história nesta Casa porque vai devolver a chance de debatermos
realmente os problemas nacionais. Com essa atitude
que V. Exª acaba de tomar, de não aceitar mais esses
penduricalhos e ter o tempo necessário para discussão, traz de novo um ânimo muito grande para nós,
parlamentares, que estávamos apenas carimbando.
Parabéns, Presidente! V. Exª tem todo o meu
apoio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Cyro Miranda.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 54; NÃO, 2 votos; 1 abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Antonio José Vallim Guerreiro para representante do
Brasil junto à Federação da Rússia.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Presidente, cheguei agora, mas eu queria que
V. Exª constasse o meu voto a favor também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos fazer... Peço aos Srs.
Senadores que venham ao plenário. Vamos proceder
agora à votação do nome da indicação da Presidente
para a Procuradoria Geral da República.
Consulto os Srs. Líderes se poderemos fazer a
votação do nome do Procurador-Geral da República.
(Pausa.)
Vamos fazer.
Item extrapauta:
PARECER Nº 953, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 953,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que teve como Relator o Senador Eunício Oliveira, sobre a Mensagem n° 82,
de 2013 (n° 352/2013, na origem), pela qual a
Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do
Sr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS para exercer o cargo de Procurador-Geral
da República.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão do parecer.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no §1º do art. 128 da Constituição Federal, a matéria depende, para sua aprovação, do voto
favorável da maioria absoluta da composição da Casa,
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
Peço aos Srs. Senadores que estão em outras
dependências da Casa que venham ao plenário. Esta-
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mos procedendo à votação da indicação da Presidenta
da República para a Procuradoria Geral da República,
a indicação do Sr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros,
para exercer o cargo de Procurador-Geral da República.
Lembro aos Srs. Líderes e aos Srs. Senadores
que, para aprovação do indicado para a Procuradoria
Geral da República, são necessários 41 votos.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a votação é secreta, mas eu queria convidar os Senadores do PMDB e do Bloco da Maioria que
se encontram nas dependências do Senado Federal,
nos seus gabinetes, em alguma comissão ou em alguma reunião que venham ao plenário. Nós estamos
votando a escolha do Procurador-Geral da República.
Portanto, convido os Senadores do PMDB e do
Bloco da Maioria para que compareçam ao plenário
do Senado Federal para essa importante votação, que
precisa de 41 votos aqui no plenário.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino e Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma palavra de consideração sobre o indicado.
O Dr. Janot esteve na sabatina, na Comissão
de Constituição e Justiça, numa longa explanação,
e diferenciou-se de sabatinas anteriores pelo fato de
tomar um compromisso que, para mim, ficou claro, o
de oxigenar o órgão do ponto de vista da audiência à
sociedade, ainda que esta sociedade seja representada por autoridades ou pessoas comuns, cidadãos comuns. É uma espécie de secretaria institucional, uma
ouvidoria da Procuradoria Geral da República, que
ficaria encarregada de ouvir autoridades, ouvir pessoas, eventuais acusados, denunciados que tivessem a
oportunidade de, até mesmo fora dos autos, dar a sua
opinião, externar o seu ponto de vista, oportunidade
de se defenderem e de abrirem, pelo diálogo, um processo de investigação mais amplo, não hermético, se
restringindo ao que estivesse escrito. Eu acho que essa
é uma iniciativa positiva, que garante à instituição, à
Procuradoria Geral da República, a absoluta isenção
nas suas tomadas de posição.
É compromisso do Dr. Janot instalar essa Secretaria com pessoal já disponível na Procuradoria Geral da República, sem criar nenhuma despesa nova e
garantindo aquilo que eu reputo oxigenação ao órgão.
É um órgão que presta grande serviço ao País, mas
que, como qualquer órgão, não está livre de cometer
injustiças ou praticar arbitrariedades. E em nome de
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injustiças ou arbitrariedades que o órgão não pode praticar é que essa secretaria institucional está sinalizada
pelo Dr. Janot como um fato que vai acontecer sob a
sua gestão, como forma de proteger a instituição, dar
longevidade à credibilidade da instituição.
Eu fui um dos que disse: a Procuradoria Geral da
República precisa ser um órgão completamente acreditado. Não pode haver senões com relação à obrigação que tem a Procuradoria de ser o instrumento de
defesa do interesse do cidadão, da sociedade. Agora,
nunca em troca da prática do arbítrio ou do excesso.
A prática do arbítrio ou do excesso pode retirar a credibilidade da instituição.
E fui mais longe: eu disse a ele que a PEC que
tramitava no Congresso Nacional – e que provocou um
grande ruído na sua apreciação pelo fato de, supostamente, se pretender restringir os poderes da Procuradoria Geral da República – devia-se a esses fatos.
Não são fatos que determinam perda de poder para
uma instituição que existe para servir à sociedade,
mas estava ocorrendo o ruído em função das suspeitas de que se estivesse garantindo, pela PEC nº 37, à
Procuradoria poderes imperiais.
Por essa razão, acho que a indicação do Dr. Janot, que reputo uma indicação positiva, traz um algo
mais: traz o compromisso da criação desse órgão, que
é uma espécie de ouvidoria da sociedade no sentido
de garantir longevidade à credibilidade da Procuradoria Geral da República.
É com essa manifestação que digo a V. Exª e à
Casa que o meu voto será positivo à indicação.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Apoio Governo/PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg; em seguida, Senador Pedro Taques.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a população brasileira recentemente deu demonstrações do apreço que tem à
instituição Ministério Público, ao se mobilizar contra a
aprovação da PEC 37, que buscava reduzir os poderes
do Ministério Público.
Nós tivemos, na Comissão de Constituição e
Justiça, uma grande audiência, onde todos os partidos puderam inquirir, puderam sabatinar o indicado,
Dr. Rodrigo Janot, Procurador Rodrigo Janot, que foi o
mais votado entre os membros do Ministério Público.
Ele demonstrou, na ocasião, além de grande conhecimento jurídico, ser uma pessoa equilibrada, uma
pessoa muito firme nas suas convicções e que vem
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apostando no diálogo entre as instituições, sem que
nenhuma abra mão de um milímetro sequer das suas
atribuições, das suas prerrogativas, mas defendendo
um ambiente de diálogo.
Todos aqui sabem e eu tenho defendido a minha
posição clara a favor do voto aberto, amplo, geral e irrestrito, e nós teremos a oportunidade de discutir esse
tema amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça.
Eu espero que essa seja a última oportunidade para
que apreciemos uma matéria ainda com o voto secreto,
mas quero manifestar a nossa satisfação, a nossa alegria
com a indicação do Dr. Rodrigo Janot, por entender que
reúne todas as condições para estar à altura da instituição Procuradoria Geral da República, Ministério Público
Federal, tão respeitada pela população brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a sabatina do Dr. Rodrigo Janot mostrou que
ele preenche os requisitos elencados na Constituição da
República, e ele ali garantiu a independência do Ministério
Público e a necessidade de interlocução com os poderes
constituídos para que o Ministério Público possa superar
o que se denomina de “MPcentrismo”, Sr. Presidente.
O Ministério Público deve, sim, ter essa interlocução com o Poder Legislativo, sem qualquer ofensa à
sua independência, à sua unidade e à indivisibilidade,
que são princípios gravados na Constituição.
O Dr. Rodrigo Janot tem uma experiência institucional muito forte, experiência associativa, e exerceu os
cargos mais importantes dentro do Ministério Público
Federal. Além disso, ele foi o mais votado dentro da
lista feita pela Associação Nacional de Procuradores da
República, junto com duas Procuradoras da República,
Drª Ela Volkmer de Castilho e Drª Deborah Duprat, o
que mostra, na assunção dele, em sendo aprovado – e
tenho certeza de que será aprovado pelo Plenário do
Senado –, que a Presidente da República garantiu à
democracia o mais votado dentro dessa lista, apesar de
isso não estar previsto na Constituição da República.
O Dr. Rodrigo exercerá, tenho certeza, a independência com prudência dentro do Ministério Público,
essa instituição de suma importância para a sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro. Em
seguida, Senador Randolfe e Senador Eduardo Lopes.
Com a palavra V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, quero aqui também em nome da Bancada
do Partido dos Trabalhadores e, com certeza, com aval
do nosso Líder Wellington Dias, dizer que não só do
processo, mas também da importância como isso tem
se estabelecido a partir da estrutura do Ministério Público com a escolha dos seus membros para comandarem ali uma importante pasta, a Procuradoria Geral da
República. Portanto, creio que a categoria tinha muito
mais elementos do que nós Senadores.
Por isso, Senador Pedro Taques, acredito que a
aprovação nossa aqui é secundária, apesar de ser necessária e decisiva, mas ela é uma confirmação do que
a estrutura do Ministério Público assim decidiu. Então,
não vejo de forma diferente que não o Senado confirmar essa condução porque não só é o desejo daquela parcela expressiva do Ministério Público – ele foi o
mais votado –, como também é a continuidade de um
processo expressivo no que diz respeito ao trabalho
prestado pelo Ministério Público neste País na condução, principalmente na defesa e no zelo, das questões
públicas. Portanto, creio que o Procurador Rodrigo Janot
Monteiro de Barros terá inclusive uma tarefa que está à
altura daqueles que para o Ministério Público foram: de
conduzir, de forma cada vez mais à luz da nossa Constituição, todos esses processos pensando na Nação e se
estabelecendo inclusive como alguém que vai defender
o interesse do cidadão brasileiro, da Nação brasileira.
Cumprimos aqui a nossa obrigação em confirmar
a passagem do Procurador Rodrigo Janot para a condução da Procuradoria Geral da República. Portanto,
expresso isso em meu nome, mas principalmente em
nome dos Senadores e Senadoras da Bancada do
Partido dos Trabalhadores desta Casa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Me inscreva, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, me inscreva.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Darei a palavra a V. Exª logo
após o Senador Gim Argello.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, destacar uma tradição republicana que tem sido seguida. O nome do Dr. Rodrigo
Janot foi o primeiro indicado de uma lista tríplice dentre os Procuradores da República, sugerida e indicada
pela Associação Nacional de Procuradores da República. Tem sido assim nos últimos dez anos e é bom
que continue sendo assim. É bom que isso passe a ser
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uma tradição republicana dentre os procuradores da
República na eleição entre eles feita para a lista tríplice sugerida à Presidente da República escolher – ou
o presidente no futuro, que seja, ou seja quem for o
presidente –, que o Estado brasileiro adote como norma isto: escolher sempre o primeiro da lista.
Isso tem que ser uma tradição republicana por
compreendermos o que deve vir a ser e o que é o Ministério Público. O Ministério Público foi alçado a uma
instituição fundamental a partir da Constituição de 1988.
O Ministério Público, essa instituição que no passado, na sua origem, era tida como olhos e ouvidos
do Rei no Estado absolutista, no Estado democrático
de direito assume a concepção de ser olhos e ouvidos
da sociedade. Não foi sempre assim, Presidente, em
nosso ordenamento jurídico. Passou a ser assim em
1988, com a nossa Constituição.
É importante que isso seja registrado, Presidente,
porque foi a Constituição 1988 que alçou ao Ministério
Público o papel de olhos e ouvidos da sociedade, que
alçou ao Ministério Público o papel de instituição defensora da sociedade brasileira. E foi por compreender
isso, Sr. Presidente, que neste ano o povo brasileiro foi
às ruas defender o Ministério Público quando estava sob
ameaça, quando pairava sobre ele, aqui no Congresso
Nacional, a possibilidade de ser votada uma Proposta de Emenda à Constituição de nº 37, que na prática
cassava as suas prerrogativas e as suas atribuições
O Dr. Rodrigo Janot esteve aqui no Senado Federal, dialogou conosco, com todos os Senadores, demonstrou para os Senadores aqui a sua disposição de
compreender, de estabelecer a dimensão do Ministério
Público como o Poder da República, de estabelecer o
diálogo com os demais Poderes da República e com os
membros dos demais Poderes da República, mas de
fazer isso também com a altivez da independência que
tem que ter o Ministério Público e com a altivez que tem
que ter o Procurador-Geral da República, indispensável
em uma democracia, indispensável em um Estado de
direito, para fazê-lo funcionar e para ser, não como era
no Estado absolutista, os olhos e ouvidos do rei ou os
olhos e ouvidos da corte, mas, sim, nesse Estado democrático de direito, os olhos e ouvidos da sociedade.
É este o papel e dimensão da constituição do
Ministério Público, e tenho certeza de que neste papel
o Dr. Rodrigo Janot tem demonstrado que vai estar à
altura como têm estado os últimos Procuradores-Gerais da República.
Portanto, não há dúvida de que nós do PSOL
encaminhamos nossa manifestação favorável ao Dr.
Rodrigo Janot, pelo seu currículo, por suas manifestações, notadamente por sua posição reconhecida em
defesa dos direitos humanos, fundamental para a Pro-
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curadoria Geral da República, e notadamente pelo seu
desempenho na Comissão de Constituição e Justiça
e pelo papel que com certeza virá a cumprir à frente
da Procuradoria Geral da República.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente. Pelo PMDB, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, dando continuidade
ao debate.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Presidente querido.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes e, em
seguida, Senador Gim, Senador Eunício, Senador Mário Couto, Senador Inácio e Senadora Lídice da Mata.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero que fique
consignado meu voto na outra votação, uma vez que
eu não estava presente, que fique consignado o meu
voto na indicação do Embaixador da Rússia.
Com respeito ao voto para o Sr. Rodrigo Janot para
a Procurador-Geral da República, quero aqui também
endossar o que já foi dito pelos que me antecederam.
O Dr. Rodrigo esteve conosco no almoço do nosso
bloco, junto com nossos Senadores, junto com nosso
Líder, Gim Argello, e lá nós pudemos conversar à vontade, num clima bom para as instituições, e ouvir do Dr.
Rodrigo as suas propostas, as suas ideias, o seu trabalho.
Ficamos satisfeitos em ouvi-lo, principalmente no
que diz respeito a essa abertura para o diálogo, para
ouvir naquilo que disse ser uma criação, praticamente
uma ouvidoria do Ministério Público, para que possamos
conversar. Isso é muito importante para os Poderes.
Estamos agora nesta votação e creio que o Dr.
Rodrigo Janot, por todos seus méritos, será aprovado
como novo Procurador-Geral da República do Brasil.
Que fique consignado o meu voto na apuração
anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Da mesma forma que o Senador Eduardo Lopes,
eu queria justificar meu voto na votação passada e pedir
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que ele seja consignado em ata, dizendo que se estivesse aqui votaria a favor da indicação do embaixador.
Neste caso quero orientar todos os do Senadores
nosso Bloco União e Força (PTB, PR, PSC, PRB e os
dos demais partidos que estão chegando).
Nós tivemos um almoço com o novo Procurador,
e ele mostrou toda a competência que já havia demonstrado na sabatina, quando ouvimos o voto muito
bem preparado pelo Senador Eunício Oliveira, que,
realmente, acresceu muito no seu relatório.
Com todas essas demonstrações, a nossa orientação é pelo voto “sim”, porque, realmente, é uma pessoa preparada, ilibada, qualificada para ocupar tão
relevante cargo da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu já tinha, em nome do PMDB, me manifestado antes no sentido de convidar os Senadores
do PMDB e os do Bloco da Maioria para virem aqui ao
plenário votar no nome do Dr. Rodrigo Janot.
Eu quero agradecer a V. Exª, Sr. Presidente, a consideração, o respeito, que teve com este Líder e com este
Relator, deixando essa matéria para ser votada no dia
de hoje. Não tenho dúvida de que vamos ter uma votação muito importante, numericamente falando, porque
o Dr. Rodrigo Janot deu demonstrações de capacidade,
de correção, na análise que fiz para ser o seu Relator.
Sr. Presidente, na sabatina, ele mostrou que haverá um grande entendimento entre os Poderes, uma
nova mensagem entre os Poderes da República.
Portanto, o nosso encaminhamento é favorável.
Mesmo sabendo que essa é uma votação secreta –
meu voto já foi aberto na Comissão de Constituição
e Justiça, como Relator –, eu quero abrir aqui o meu
voto em função de ter sido e já ter encaminhado favoravelmente, como Relator, o voto ao Dr. Rodrigo Janot,
que, com certeza, fará o grande entendimento entre
os três Poderes da República
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Presidente Renan Calheiros, aos meus 27 anos
de mandatos consecutivos, há horas em que eu não
entendo, meu nobre Deputado Federal, representante
de Itaituba. Há horas em que eu não entendo, Senador
Eduardo, coisas como, por exemplo, tirar o poder de investigação do Ministério Público. Não dá para entender
isso. Há horas em que eu penso que eu entrei ontem
e estou vendo coisas absurdas. Eu testemunhei aqui,
neste plenário, não aprovarem a indicação de mem-
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bros do Ministério Público. Não sei por que razão se
fez isso nesta Casa.
O Ministério Público é fundamental para a Pátria, é fundamental para a Nação. É como se fosse um
órgão vital para a Nação. É como se fosse o coração
desta Nação. É o poder que investiga. É o poder que
denuncia. Nós não podemos mais conviver, a Pátria
não pode mais conviver sem o Ministério Público Federal. E me permita dizer que aqueles que tentaram
tirar o poder de investigação do Ministério Público, ao
meu modo de falar sempre, são pessoas que não merecem credibilidade. Malditos sejam!
Eu quero aqui, Presidente, desejar, sinceramente, ao novo Procurador-Geral da República, o Sr. Rodrigo Janot, uma gestão em que ele possa mostrar à
Nação brasileira o que representa o Ministério Público
e a sua importância para o nosso tão querido Brasil.
Que o novo Procurador tenha um relacionamento mais
amplo. Que tenha aquilo que o Papa deixou a nós brasileiros, repetindo várias, várias e várias vezes – e que
a Presidenta da República não consegue entender e
não consegue fazer –: diálogo, diálogo e diálogo! É
isso que o novo Procurador-Geral da República, na
sua gestão, tem de implantar.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata, Senador Blairo Maggi e Senador Suplicy.
Com a palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, o meu partido também já encaminhou
esta votação, através do nosso Líder, Rodrigo Rollemberg. Mas eu não gostaria de deixar de registrar também
o nosso apoio, o nosso voto consciente e entusiasmado
na pessoa do Dr. Rodrigo Janot como Procurador-Geral
da República, que tenho o convencimento de que inaugurará um tempo novo de diálogo e de compreensão
das necessidades da sociedade moderna brasileira que
vai às ruas, que reivindica e que se afirma democrática.
E é nesse sentido, Sr. Presidente, que não posso
deixar – já fiz esse protesto dezenas de vezes – de dizer
que é muito importante essa votação histórica que se
dá aqui hoje e que muda a face das votações – assim
espero – ocorridas antes, particularmente as últimas
que causaram constrangimento à Bancada da Bahia e
à Bancada de Pernambuco, envolvendo membros do
Ministério Público, destacadamente o caso iniciado do
Procurador Vladimir Aras.
Reafirmando os nossos protestos por aqueles
acontecimentos, quero registrar a nossa confiança de
que esta votação hoje seja uma afirmação de crescimento político e de maturidade do Senado Federal,
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numa votação extremamente importante, que é a eleição do novo Procurador-Geral da República.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero, em nome do PR, encaminhar
também a votação de forma favorável.
Nós tivemos oportunidade de estar com o Dr. Rodrigo Janot num almoço com membros do Bloco União
e Força, em que ouvimos, antes da sabatina, as suas
propostas, com as quais concordamos plenamente, e a
forma como irá, com certeza, conduzir a Procuradoria-Geral da República, inclusive trazendo outros procuradores para que possam ajudá-lo no dia a dia e acelerar
todos os processos que lá são abertos e para os quais,
há muito, a sociedade tem esperado uma resposta.
Diferente de alguns colegas que já se manifestaram aqui, por exemplo, sobre a questão do voto secreto
ou voto aberto para esse tipo de votação, eu gostaria
de dizer que sou favorável ao voto aberto para cassação de mandatos. Mas gostaria de continuar votando
desta forma, de forma secreta, para a escolha de autoridades e para os vetos presidenciais porque eles
dão proteção, muitas vezes, ao próprio indicado e, em
outras vezes, a quem está votando.
Portanto, Sr. Presidente, era esse o registro que
gostaria de fazer sobre a pessoa do Dr. Rodrigo Janot,
que, tenho certeza absoluta, fará um grande trabalho
na Procuradoria-Geral da República.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda. Em
seguida, o Senador Suplicy.
Vamos encerrar a votação e apurar o resultado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
fazer um registro que considero muito importante nesta
última década: o procedimento do Governo.
O Presidente Lula e, em seguida, a Presidente
Dilma, ao definirem o indicado para dirigir um importante cargo da República, que é o de Procurador-Geral
da República, examinaram a ideia – que considero
corretíssima – de que o indicado é aquele escolhido
pelos próprios procuradores porque assim está definido pela legislação. Forma-se um trio, que vai para as
mãos do Presidente, e cabe ao Presidente escolher
o indicado. Pode escolher o terceiro, o segundo. Mas
uma situação positiva, importante, é que Lula e Dilma
resolveram que o primeiro colocado é o mais respalda-
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do pelo seu colegiado. Enquanto for assim a escolha,
tenho certeza de que o procedimento mais ajustado
é o de que o primeiro da lista seja o indicado para ser
sabatinado pelo Senado.
O Procurador Janot, na sua sabatina, registrou
o apreço pelas instituições, o que também considero
muito importante. Nas instituições que buscam consolidar, no Brasil, a democracia, com a participação dos
partidos e da sociedade – porque também assim reza a
Constituição brasileira –, o poder é exercido através do
mandato dos dirigentes escolhidos pelo voto e que vêm
dos partidos – presidente da república, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos – ou
diretamente pela articulação política do povo através de
instituições do movimento social, do movimento popular.
Acho que esta é uma definição também importante do procurador: o respeito às instituições, entre
elas o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Ministério Público, como um agente,
também, institucional e de natureza política, que tem
a responsabilidade de fazer valer a Constituição brasileira, fazer valer a lei.
E o Ministério Público está cada vez mais consciente do seu papel. Eu mesmo, na sabatina, fiz referência ao que ocorre – normalmente ou fugindo à
regra – com alguns membros do Ministério Público
que espetacularizam a sua ação. E, ao mesmo tempo,
ressaltei a ação importantíssima de procuradores que,
ligados ao movimento social, ligados ao movimento
popular e ao sentimento de cidadania do nosso País,
têm buscado dar solução a causas importantíssimas.
Fiz referência ao recente episódio de despejo de
880 famílias do Município de Caucaia, no Estado do Ceará, em que nos valemos da Procuradoria dos Direitos
do Cidadão. O Dr. Aurélio Rios comandou, organizou e
conduziu com tranquilidade, sem querer jamais aparecer ou dizer: “Fui eu. Faça minha foto, bote na rede de
divulgação mais importante de televisão.” Não. Eu quero
a solução do problema social, do problema popular, que
eu acho que é um papel importante do Ministério Público.
Por isso, nós temos confiança de que o Sr. Rodrigo
Janot Monteiro de Barros poderá cumprir um grande
papel, fazendo com que o Ministério Público ajude no
cumprimento dos deveres que a Constituição manda
a todos os brasileiros.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy. Em seguida,
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, gostaria também de expressar
abertamente o meu voto favorável ao Sr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e cumprimentar a Presidenta
Dilma por ter escolhido aquele que foi o mais votado
entre todos os representantes do Ministério Público. E
queria dizer quão feliz ele foi na arguição na Comissão
de Constituição e Justiça e que, portanto, merece toda
a nossa confiança e apoio.
Muito obrigado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Apenas para
solicitar dessa Presidência a abertura do painel. O
quórum já não se modifica há algum tempo; estamos
com a presença de 63 Senadores. É um quórum relativamente baixo para a escolha de um procurador-geral da República pelos episódios recentes que já
assistimos no plenário do Senado.
Mas, diante de todas as manifestações de apoio,
às quais somo, de forma breve, rápida e objetiva, a
minha palavra, acredito que V. Exª já tem condições
de abrir o painel para apurar o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Eu queria dizer que, do ponto de vista do quórum,
há absoluta segurança com relação à apreciação do
nome do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Essa
é a segunda lista que ele integra, por decisão do Ministério Público, por eleição direta. Deixou a melhor
impressão com quem conversou nesta Casa, e nós
confiamos na condução efetiva do Ministério Público
pelo Dr. Rodrigo Janot, que é uma pessoa que demonstra capacidade, competência, correção, isenção,
probidade e que, sem dúvida nenhuma, vai conduzir
muito bem o Ministério Público.
Eu vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero registrar
meu voto “sim” na votação para o Embaixador da Rússia,
em que eu não estava presente, e registrar o voto “sim”
também para o nosso novo Procurador da República.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação, aliás, as manifestações de V. Exª.
(Procede-se à apuração.)

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

61981

61982 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 60; NÃO, 4 votos.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado, com 60 votos, o nome
do Sr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para a Procuradoria Geral da República.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM N° 75, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 75, de 2013 (n° 337/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. MARCOS BEZERRA ABBOTT
GALVÃO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Delegado
do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras Organizações Econômicas
com sede em Genebra.
O parecer do Senador Cristovam Buarque está em
discussão. (Parecer nº 993, de 2013–CRE). (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Pela ordem, Presidente.
Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Blairo Maggi.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Vou
aproveitar que estamos em votação e farei aqui a
leitura de um expediente, saudando a Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), na pessoa do
seu Presidente, o Desembargador Henrique Nelson
Calandra, e seus diretores, pelos 64 anos de fundação da entidade.
Neste dia, parabenizo também cada magistrado
pelo esforço e trabalho realizado com o objetivo de
fortalecer um dos pilares da nossa democracia, que é
o Poder Judiciário.
Quero aqui elogiar o trabalho dessa Associação
que se preocupa com a atuação de todos os seus
membros que trabalham por uma Nação justa, em que,
acima de tudo, seja preservada a democracia.
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Srªs e Srs. Senadores, não se constrói um país
desenvolvido e soberano sem um Judiciário forte e
independente!
Buscando a defesa dos direitos e garantias dos
magistrados e o fortalecimento do Poder Judiciário,
a Associação dos Magistrados brasileiros vem desempenhando, ao longo dos últimos anos, inúmeros
trabalhos, debates e cursos de especialização voltados à qualificação dos magistrados e à excelência no
exercício da profissão.
Quero destacar o trabalho realizado junto a esta
Casa, onde, com serenidade e diálogo, conseguimos
inúmeros avanços, sempre buscando o aperfeiçoamento legislativo, anseio da sociedade moderna, em
constante transformação.
Atuando de forma articulada, a AMB (Associação
dos Magistrados do Brasil) possui uma imensa base
representativa, que atualmente congrega 36 associações regionais – 27 delas formadas por juízes estaduais; 7, por juízes trabalhistas; e 2, por juízes militares,
além de um grupo de magistrados federais que também são associados. Juntas, representam quase 14
mil magistrados no Brasil.
Mas a importância da Associação dos Magistrados Brasileiros não se esgota no aspecto representativo,
ela empenha-se em alcançar um Poder Judiciário mais
ético e transparente, tal como desejado pelo conjunto
da magistratura nacional.
Vejo como imensurável o papel que a AMB desempenha no progresso da cidadania do nosso País.
Assim, gostaríamos de apresentar, no aniversário
dessa associação, os nossos mais efusivos cumprimentos a todos os magistrados, na certeza de que a
sua atuação conjunta sempre representará um valioso
bem coletivo, voltando à plena emancipação cidadã
do povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito
também para saudar a magistratura do meu Estado,
Mato Grosso, na pessoa do Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que
vem presidindo aquela casa com grande competência
e determinação.
Quero também saudar o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, na
pessoa do Desembargador Juvenal Pereira da Silva,
nosso Presidente.
Por fim, congratulo o Presidente da Associação
dos Magistrados do meu querido Estado do Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e
todos os magistrados mato-grossenses.
Antes de terminar, reitero, Srªs e Srs. Senadores,
a relevância que essa associação, a AMB, representa
no fortalecimento, na consolidação do estado demo-
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crático de direito, exercendo seu papel com determinação, imparcialidade e retidão.
Parabéns, mais uma vez, e longa existência a
essa tão importante associação!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 46; NÃO, 3 votos; uma
abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Marcos Bezerra Galvão para a Organização Mundial
do Comércio e outras organizações econômicas com
sede em Genebra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, Sr. Presidente.
Eu queria fazer uma manifestação – já está votado e está aprovado – sobre o Dr. Marcos Galvão,
Embaixador Marcos Galvão.
É uma das melhores figuras do Itamaraty, com
uma longa folha de serviços prestados, inclusive no
Poder Executivo. Foi embaixador em vários países
importantes – o último posto dele foi o Japão, está
indo agora para a OMC – e é uma figura que, dentre
muitos méritos, tem o de ser potiguar, meu conterrâneo, filho de família ilustre – os Abbott Galvão. É uma
figura, dentro do Itamaraty, que honra o Estado do Rio
Grande do Norte e honra a carreira de diplomatas,
pelas qualidades de diplomata, pelas qualidades de
profissional e como cidadão impecável.
De modo que eu queria fazer o registro do acerto
da indicação de S. Exª o Embaixador Marcos Galvão,
para esse importante posto da OMC, em Genebra,
destacando, ademais, a minha alegria pelo fato de
ter um conterrâneo potiguar, designado, com muito
orgulho – para mim, pessoalmente –, para essa destacada função.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos V. Exª; o seu registro interpreta o sentimento da Casa.
Nós prorrogamos a sessão para que possamos
concluir a Ordem do Dia. De ofício, não havendo objeção da Casa, vamos fazer a votação, logo após a Ordem do Dia, dos dois requerimentos que foram lidos,
na forma do Regimento. Para isso, também prorrogo
a sessão para que possamos apreciar esses dois requerimentos.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 21, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 615, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 21, de 2013, na forma do tex-
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to aprovado na Câmara dos Deputados, que
autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de
cana-de-açúcar e de etanol que especifica e
o financiamento da renovação e implantação
de canaviais com equalização da taxa de juros;
dispõe sobre os arranjos de pagamento e as
instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB; autoriza a União a emitir, sob a forma de colocação
direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, títulos da dívida pública
mobiliária federal; estabelece novas condições
para as operações de crédito rural oriundas
de, ou contratadas com, recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste
– FNE; altera os prazos previstos nas Leis nº
11.941, de 27 de maio de 2009, e nº 12.249,
de 11 de junho de 2010; autoriza a União a
contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão de recursos,
obras e serviços de engenharia relacionados
ao desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção ou reforma da rede
integrada e especializada para atendimento
da mulher em situação de violência; disciplina o documento digital no Sistema Financeiro
Nacional; disciplina a regularização de áreas
ocupadas por entidades de assistência social,
de educação ou templos de qualquer culto no
Distrito Federal; disciplina a transferência, no
caso de falecimento, do direito de utilização
privada de área pública por equipamentos
urbanos do tipo quiosque, trailer, feira, banca
de venda de jornais e de revistas; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na cadeia de produção e comercialização da soja e de seus subprodutos; altera
as Leis nºs 12.666, de 14 de junho de 2012,
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 11.508, de
20 de julho de 2007, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995,
10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3
de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004,
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870,
de 1º de dezembro de 1965 e 11.196, de 21
de novembro de 2005, e o Decreto nº 70.235,
de 6 de março de 1972; revoga dispositivos da
Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 615, de 2013).
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Parecer sob nº 51, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Gim (PTB/DF); e Relator
Revisor: Deputado Josias Gomes (PT/BA), favorável à Medida Provisória e às Emendas nºs
2, 9, 12, 14, 20, 22 a 24, 26, 41, 50, 52 a 54, 58,
61 a 65, 69, 71, 83, 94, 95, 98, 100, 102 e 103,
nos termos de Projeto de Lei de Conversão, que
oferece; e pela rejeição das demais emendas.
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Casildo Maldaner
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nilda Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela
inadmissão das emendas oferecidas perante
aquela Comissão.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
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Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Renato Casagrande, que
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
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signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
13
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
15
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
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16
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

21
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).

17
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento
de CNPJ no caso de utilização de mão-de-obra escrava).
18
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
19
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de
sua autoria.
20
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

22
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação, o Requerimento
nº 1.045, de 2013, que pede urgência para o Projeto
de Lei do Senado nº 358.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsequente, nos termos do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do Requerimento nº
1.046, de 2013, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 83.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subsequente, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amorim. (Pausa.)
Não estando presente, concedo a palavra ao
Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente, muito obrigado. Aproveitei o
espaço aqui quando estava em silêncio o Plenário e
já fiz a homenagem à AMB que iria fazer da tribuna.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner,
pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Apenas, na última votação nominal para escolha de
autoridades, gostaria que constasse em ata o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifestações de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
Nós fizemos uma permuta e, logo em seguida,
falará o Senador Jayme Campos.
Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, é possível evitar o vexame internacional
na Copa do Mundo de 2014? Essa pergunta tem de
ser feita.
Mesmo com um cenário por vezes desestimulante e pessimista, continuo esperançoso de que o meu
Estado, Mato Grosso, será capaz de sediar os jogos
do mundial, receber pessoas de diversos países e
mostrar as nossas potencialidades.
Mas não falo isso com um otimismo cego, Sr.
Presidente, ignorando a enormidade de tarefas que
temos à frente e os obstáculos que surgem a cada
dia. Falo com um otimismo que ainda resiste, mesmo
com os pouco confortáveis índices de evolução da
maioria das obras.
O cidadão de Mato Grosso quer mostrar quem
somos para o mundo e, por isso, cobra-me diariamente explicações. Cobra também do Governo Estadual,
que é o responsável pela realização da Copa em Mato
Grosso.
Já falei sobre as frustrações diante de promessas desfeitas, sobre suspeitas de superfaturamento.
Cobrei transparência e participação do cidadão em
todo o processo e hoje volto a falar em atrasos, o que
é preocupante.
Na semana passada, Srs. Senadores, o Tribunal
de Contas do Estado, através de um relatório da lavra
do Conselheiro Antonio Joaquim, divulgou um novo
balanço que, mais uma vez, atesta a baixa capacidade
de elaboração e de execução de projetos por parte do
Governo Estadual.
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Amigos de Mato Grosso, ao menos 19 obras inseridas na plataforma da Copa de 2014 estão atrasadas.
Dezenove obras ainda estão atrasadas!
Precisamos acompanhar com atenção o alerta
que vem sendo emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado a respeito da necessidade de incremento no
ritmo da execução dos serviços. O ritmo precisa ser intensificado, sob o risco de as construções não ficarem
prontas a tempo. Mas essa é uma questão que todos
nós já esperávamos, já que somente no ano passado
é que todos os projetos começaram a sair do papel.
Isso sem contar aqueles que foram enterrados, como o
teleférico da Chapada e as obras voltadas à segurança
pública, sem falar daquelas necessárias para a manutenção da dignidade da pessoa em relação à saúde.
Hoje, segundo o Tribunal de Contas do Estado,
do total dos 26 projetos analisados, oito apresentaram
atraso de até dois meses, sete estão com atrasos entre
60 e 180 dias e quatro obras possuem atraso superior
a 180 dias. A Copa do Mundo não será adiada. A Copa
do Mundo tem data, e quatro obras possuem atraso
superior a 180 dias, portanto, atraso de seis meses.
Foram vistoriadas obras do Centro Oficial de
Treinamento da Barra do Pari, do Aeroporto Marechal
Rondon, da implantação dos corredores estruturais de
transporte coletivo, os dois viadutos, quatro trincheiras e três pontes, além de duplicações, restaurações
e pavimentações de vias públicas. Dentre as obras
apontadas como de maior atraso, está a construção
da Trincheira Jurumirim, cuja medição prevista era de
96,16%, e alcançou apenas o percentual de 57,09%
de execução.
A implantação dos corredores estruturais de transporte coletivo na região metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá atingiu apenas 37,98% de execução, quando
era previsto para o prazo 68,99%.
Também é crítica a situação do Centro Oficial de
Treinamento da Barra do Pari que só atingiu 17,48%
quando deveria estar com 74,97% da obra já executada.
Pasmem, Srs. Senadores, o projeto, hoje, era para
estar com execução de 74,97%, mas só atingiu 17,48%!
Da mesma forma está o Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal do Estado de Mato
Grosso, essencial para a realização da Copa em 2014.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a esperança
da maioria da população que enfrenta, diariamente, o
verdadeiro caos que se instalou no trânsito de Cuiabá e Várzea Grande, já propalado aqui pelo Senador
Jayme Campos, na semana passada, é poder contar
com novas trincheiras, viadutos, duplicações de vias,
além da implantação do famoso do VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos). Mas é impossível não acender o sinal
de alerta a cada novo relatório do Tribunal de Contas.
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Ao alterar o projeto de mobilidade urbana, abandonando os ônibus integrados e escolhendo o VLT,
bem mais caro, diga-se, o Governo assegurou que
seria possível a sua implantação até o início da Copa.
Infelizmente, após um ano de início das obras, menos
de 40% do cronograma foi executado. E agora?
A dona Eudes., que teve queda brusca no movimento de seu comércio no centro de Cuiabá, por conta
das obras do VLT, vai ter um susto quando souber que
o consórcio responsável pelo empreendimento terá
que executar, nos sete meses que faltam até março de
2014, mais do que foi realizado em um ano inteiro. Até
julho deste ano, o índice era de 37,98% de conclusão
da obra. A expectativa era de que 68,99% estivessem
prontos. O atraso está entre 180 e 201 dias de atraso.
No aeroporto Marechal Rondon, a situação não é
diferente. Como se já não bastasse o atraso na reforma e ampliação, o Governo vai gastar cerca de R$1,2
milhão além do previsto. Aqui, fica evidente mais um
problema de gestão. O projeto, que teve sua execução
iniciada com base em um contrato que previa gastos
na ordem de R$76 milhões, já sofreu dois aditivos que
elevaram o custo da obra para R$77 milhões.
Na maioria das situações, o grande problema
tem sido a falta de planejamento, a falta de projeto, a
deficiência de fiscalização das obras e dos contratos.
Não podemos permitir que erros de gestão aumentem
os custos das obras, e o pior: que os atrasos façam
com que determinadas intervenções milionárias fiquem
inacabadas.
Amigos das redes sociais, as últimas informações
que recebemos é de que Mato Grosso está na Copa.
Esta é a última informação: o nosso Estado está na
Copa! Estamos fazendo de tudo para que o Governo
estadual ande mais rápido e tenha mais controle sobre
as obras, para que ao menos elas terminem a tempo.
Não temos ainda os dados do andamento da Arena Pantanal, o novo estádio, porque a fiscalização na
obra terminará dia 17 de setembro. Esperamos que ao
menos nesse estádio os dados sejam mais animadores.
É bom lembrar de que a Arena Pantanal começou
a ser construída em maio de 2010. A previsão inicial
era de que o estádio estivesse pronto em dezembro
de 2012. Não ocorreu. Em julho de 2012 a arena tinha
apenas 46% de suas obras concluídas, o que levou o
Governo a assinar um aditivo ao contrato que prorrogou o prazo de entrega até outubro deste ano, a um
custo de R$519 milhões.
Uma coisa é certa: todo esforço que vem sendo
feito para apressar a conclusão das obras já implica
enorme custos adicionais. As obras atrasadas estão
ficando cada vez mais caras. E isso não se resume
apenas ao meu Estado. Mesmo terminando todo o

Quarta-feira 11

61991

cronograma de obras nas 12 cidades-sedes, o Brasil
terá gasto um monte de dinheiro e continuará com uma
infraestrutura pobre e com um padrão muito inferior
ao mínimo necessário a um país extenso e com uma
economia diversificada e exposta a uma concorrência
internacional cada vez mais dura.
Para minha honra, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT)
– Prezado e valoroso Senador Pedro Taques, V. Exª,
uma vez mais, sobe a esta tribuna para apontar, com
certeza, as dificuldades – e sobretudo o atraso – das
obras da Copa do Mundo na Grande Cuiabá, ou seja,
Cuiabá e Várzea Grande. O senhor bateu em todos os
pontos importantes: no atraso das obras, que já era
previsível; na questão do trânsito, que virou um caos
entre Cuiabá e Várzea Grande; na quebradeira e no
prejuízo que está dando a todo o comércio sediado
nessas avenidas e ruas de ambas as cidades. E, sobretudo, o Governo tem mentido à população cuiabana
em relação aos atrasos de pagamentos dos recursos
previstos de liberação do DNIT, por ter havido greve
até anteontem. Não é verdade, Senador Pedro Taques
– é bom que se chame a atenção da sociedade mato-grossense –, não estavam sendo liberados os recursos
por falta de prestação de contas, ou seja, o Governo
recebeu a primeira liberação dos recursos, a segunda
e não prestou contas. Com isso, inviabilizou a liberação
das demais parcelas, conforme o cronograma físico-financeiro, assumido por parte do Governo Federal,
em relação às obras, naturalmente conveniadas com
o DNIT e outras instituições federais. Portanto, V. Exª
tem toda razão. É uma irresponsabilidade. O Governo
não planejou coisíssima alguma, tocando a obra como
se fosse obrinha de cidades pequenas ou de distritos
de algumas cidades do Mato Grosso. Com isso eu,
particularmente, estou sentindo a inviabilização da
conclusão das obras. V. Exª citou aqui o CT, que é o
Centro de Treinamento da Guarita, que eu conheço
muito bem, é na cidade onde eu moro. Já visitei por
quatro ou cinco vezes para ver se está andando. Está
andando menos que o passo de cágado. O Governo lançou as obras e, infelizmente, algumas não têm
nem projetos concluídos, projeto definitivo. Estamos
trabalhando com um pré-projeto. Com isso, inviabiliza, naturalmente, até um bom trabalho por parte das
empresas que estão na execução. V. Exª tem razão.
Nós temos que chamar a atenção aqui e, sobretudo,
alertar a população mato-grossense, principalmente
da grande Cuiabá, da possibilidade de até inviabilizar
a realização desse grande evento. O Governo do Mato
Grosso já investiu até além da sua capacidade e, sobretudo, está largando o Mato Grosso – e V. Exª, cer-
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tamente, será nosso Governador no futuro –, deixando
quebrado o Estado. É bom que se chame a atenção.
Mato Grosso vai ficar quebrado. Quase R$8 bilhões
estão sendo contraídos. Eu não sou contra a Copa,
sou favorável. Vai largar um grande legado para nós,
da grande Cuiabá. Entretanto, o Governo tem que ser
mais racional, sobretudo mais responsável, pensando
nas futuras gerações de Mato Grosso e, sobretudo, da
grande Cuiabá. Parabéns pelo belo pronunciamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Jayme.
V. Exª, que foi o Governador, conhece como faz
obra. Aquelas que têm projeto, alguns deles com equívocos, com erros, como é o caso do viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso, cujo projeto tinha
30cm de diferença. Parece que 30cm é pouco, mas a
irresponsabilidade é muito grande. E esta Copa, V. Exª
bem sabe, não pode se reduzir à mobilidade urbana.
A Copa significa legado, e esse legado não pode ser
só o endividamento do Estado, como V. Exª fez referência, R$8 bilhões, segundo consta, em novembro de
2014, sem contar que todo o interior está contribuindo
com o FETHAB e as estradas no interior não existem.
V. Exª tem razão. Neste momento, Senador Jayme, a nós Parlamentares cabe o dever de continuar
fiscalizando a aplicação dos recursos públicos para que
grande parte do nosso dinheiro não volte a escorrer
pelos ralos da corrupção.
Eu não tratei de corrupção aqui. Só falei de incompetência. Num outro discurso nós vamos tratar da
corrupção. Só falei da incompetência.
Não podemos permitir que o Brasil repita o que
ocorreu nos Jogos Pan-americanos em 2007. O custo
da competição ficou em R$4 bilhões, em 2007, dez vezes a previsão inicial e doze vezes a média das quatro
edições anteriores.
Em 2011, por exemplo, os jogos do México, mesmo realizados quatro anos depois do nosso evento,
custaram 2,3 bilhões a menos – quase a metade do
que foi gasto no Rio de Janeiro.
O povo de Mato Grosso está fazendo grandes
sacrifícios para hospedar a Copa do Mundo. Sofre
com um trânsito caótico e com todos os transtornos
das obras. Está pagando, e vai continuar pagando, ao
longo dos próximos anos, bilhões de reais, Senador
Renan, Presidente desta Casa, para as obras, dinheiro que poderia estar sendo gasto com a educação e
com as estradas, que são imprescindíveis para que
Mato Grosso possa exportar mais. E a nossa missão
é exigir do Governo estadual que pelo menos esse
sacrifício todo não seja jogado no lixo, exigir que as
obras que tanto nos custam sirvam, pelo menos, para
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o objetivo com que foram lançadas, ou seja, para a
realização da Copa.
Amigos de Mato Grosso que nos acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado, o dinheiro que
corre generoso para as obras da Copa falta em outros
lugares. A greve dos profissionais da educação da rede
estadual de ensino completou um mês ontem, Senador
Jayme Campos, um mês a greve dos professores sem
previsão de resolução do impasse com o Governo do
Estado. O Estado já tentou barrar na Justiça a paralisação, até agora sem consenso.
Quero reafirmar meu apoio aos mais de 30 mil
trabalhadores que clamam por reajuste salarial, melhores condições de trabalho e mais investimentos
em educação.
De acordo com o presidente do Sintep (Sindicato
dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso),
o aumento de 10,41% previsto para os próximos anos
poderia ser incorporado aos salários já este ano, de
forma retroativa. Os professores alegam que a Constituição Estadual prevê que 35% dos recursos advindos
da receita do Estado sejam destinados à educação e,
por isso, o Governo estaria ignorando o mínimo constitucionalmente previsto.
O Governo, que não conseguiu atender a pauta
de reivindicações, justifica que a judicialização da greve não significa uma ruptura das negociações com os
professores, mas, sim, a tentativa da garantia de restabelecimento do direito dos mais 450 mil alunos que
estão sem aulas. Quatrocentos e cinquenta mil alunos!
Como eu disse em outro pronunciamento, sendo
filho de professora e aluno de escola pública, entendo
bem os dois lados. É justamente por isso que eu digo:
queremos estádios, queremos um trânsito melhor, mas
também queremos educação de qualidade.
Sr. Governador, não abandone os professores,
não deixe os alunos fora das salas de aula. O cidadão
precisa de dignidade, de condições básicas de existência, e a educação é um direito fundamental. Abandonar
os professores é abandonar a educação, é privar mais
uma geração de um futuro mais próspero.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra ao Senador Jayme Campos
e convido o Senador Paulo Paim para que conduza os
nossos trabalhos.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros,
demais Senadores e Senadoras, o que me traz à tribuna no dia de hoje, uma vez mais, são as questões
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indígenas em todo o Brasil, sobretudo, em nosso Estado de Mato Grosso.
O Diário Oficial da União de ontem traz publicada
a Portaria 2969, do Ministério da Justiça, que indica as
unidades responsáveis pela produção das informações
sobre os objetivos e respectivos atributos constantes
do Plano Plurianual da União para o período de 2012
a 2015 e dá outras providências.
Ao estabelecer, em seu Anexo III, para o ano-base 2013, as unidades daquele Ministério responsáveis
pelos objetivos, metas e iniciativas no Programa até
2065, referente à proteção e promoção dos direitos
indígenas, a referida Portaria sinaliza, uma vez mais,
que a demarcação e a expulsão dos proprietários seguirão a pleno vapor.
Meus caros Vereadores Ênio e Chico de Canarana
nos prestigiam com a sua visita hoje ao Senado Federal.
Notadamente, no que diz respeito ao Objetivo
0943 e suas iniciativas, temos, de conformidade com
o PPA, as seguintes disposições expressas:
Garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da consolidação dos espaços e definição dos limites
territoriais, por meio de ações de regularização
fundiária, fiscalização e monitoramento das
terras indígenas e proteção dos índios isolados, contribuindo para a redução de conflitos
e para ampliar a presença do Estado democrático e pluriétnico de direito, especialmente
em áreas vulneráveis.
Para tanto, estão previstas, dentre outras, as seguintes ações:
“Constituição de oito reservas indígenas para
atender os casos de maior gravidade dos povos indígenas confinados territorialmente ou
desprovidos de terras; delimitação de 56 terras indígenas; desenvolvimento, implantação
e disponibilização de Sistema de Informação
Geográfica das terras indígenas; emissão de
45 portarias declaratórias da posse indígena de
terras tradicionalmente ocupadas; estruturação
de 12 Frentes de Proteção Etnoambiental para
fiscalizar e monitorar 23 terras indígenas com
referências de povos indígenas isolados confirmadas; estudos e localização de oito novas
referências de povos indígenas isolados, com
incremento de 30% sobre as 33 referências já
confirmadas; fiscalização e monitoramento efetivo de 210 terras indígenas, com incremento
de 30% das terras indígenas fiscalizadas sistematicamente”.

Quarta-feira 11

61993

Prevê-se, também, homologar a demarcação de
40 terras, com a indenização e extensão dos ocupantes
de boa-fé. Ou seja, esses recursos para a demarcação
das 40 reservas comprovadamente serão indenizadas
se for ocupadas de boa-fé.
No âmbito das iniciativas específicas, cumpre
salientar a “garantia da participação indígena nos processos de discussão e regulamentação da Redução
de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal”, a previsão de aumento, em cerca de um terço,
dos estudos em busca de novas localizações de povos
indígenas isolados e a regulamentação do poder de
polícia da FUNAI.
De acordo com o PPA, com este pano de fundo,
teremos até 2015 mais 220 terras indígenas. Conforme aqui bem disse a Portaria 2969. Ou seja: mais de
duas dezenas de conflitos se prenunciam!
Enquanto isso, o Governo promete criar grupos
de trabalho para resolver os conflitos já instalados. É
que não são poucos...
Assim, o que fica para nós, Parlamentares, principalmente para a nossa Bancada, que tantas vezes se
reuniu com as autoridades do Poder Executivo procurando aplacar esse furor demarcatório que, na verdade, não protege os índios e nem respeita o direito dos
proprietários, é que o Governo, além de não solucionar
os impasses do passado, anuncia o agravamento da
situação para o futuro.
Fica, portanto, o alerta quanto à gravidade desta questão.
Por isso, entendo que o Congresso Nacional
precisa achar uma forma de dar a palavra final nos
processos de demarcação.
Não nos faltam propostas, Presidente Paulo Paim,
que tramitam neste sentido em ambas as Casas.
De maneira que trago esse alerta, essa minha preocupação, como Senador do Estado de Mato Grosso,
que tem acompanhado a tensão, praticamente todos
os dias, todos os meses, em várias regiões de Mato
Grosso. Há poucos dias, tivemos a desintrusão da Suiá
Missú. Trabalhadores brasileiros, provenientes dos mais
diferentes pontos do País, que ali implantaram uma civilização moderna, criando suas famílias com o suor
do seu rosto, foram lamentavelmente expulsos da sua
propriedade, na verdade, terras que compraram com
muita dificuldade – de gaúchos, de paranaenses, de
mineiros, de paulistas. Ou seja, Senador Paulo Paim,
foram sete mil pessoas. Só crianças matriculadas na
rede pública de ensino eram 700; hoje, a maioria absoluta está morando às margens das BRs, principalmente
a BR-158, debaixo de lona preta, sem ter o direito de
pelo menos ter uma moradia, onde habitar.
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Entendo, particularmente, que o Governo agiu
de forma truculenta, usando as Forças Armadas, a
Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, enfim,
todos os órgãos de repressão, ou seja, de segurança, para tirar esses milhares de trabalhadores que ali
estavam produzindo, construindo com certeza uma
civilização moderna, tendo oportunidade de ter eles
verdadeira cidadania.
Este alerta que faço desta tribuna, nesta tarde e
noite de hoje, é muito importante para o Brasil.
Essa portaria será perniciosa, continuará havendo
tensão no campo e intranquilidade social. Sobretudo, o
que nós queremos é a segurança jurídica, e o Governo
tem de promover essa segurança jurídica, sobretudo
o Congresso Nacional tem essa obrigação por ser a
Casa que faz as leis, que dá garantias individuais a
todo cidadão brasileiro.
Quando venho a esta tribuna falar sobre esse
assunto é no sentido de alertar. Temos agora a preocupação com outras regiões, sobretudo o norte de Mato
Grosso, onde está havendo também tensão social. Há
a preocupação de mais de 400 pequenos e médios
produtores, porque também está prestes a ocorrer a
desintrusão da área base das forças públicas deste
País. E não é o que nós queremos. São trabalhadores,
são homens de bem que estão ali produzindo, fazendo
com que possamos ter um Brasil melhor, sobretudo,
não estamos aqui dependendo de políticas públicas
do Governo, socialmente falando, para sustentar aquelas famílias.
Sr. Presidente, precisamos rever o conceito, a
maneira, a formatação que tem sido feita quase como
uma prática constante por parte do Ministério da Justiça e da Funai em relação às ampliações e criação
de novas reservas.
Quero deixar bem claro que não sou contra os
povos indígenas; muito pelo contrário, meus caros e
valorosos Senadores Anibal Diniz e Walter Pinheiro,
somos defensores dos povos indígenas. Entretanto, o
que o povo indígena quer é saúde, educação e, acima
de tudo, quer ser tratado com dignidade por parte do
Governo Federal, principalmente por parte dos órgãos
que representam os índios, como a Funai.
Concluo agradecendo a oportunidade, mas acima
de tudo deixando esse alerta para o Brasil, principalmente para a Presidente Dilma Rousseff.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Muito bem!
Esse foi o Senador Jayme Campos.
Voltamos à lista de oradores inscritos: João Capiberibe, Wellington Dias, José Pimentel, Cícero Lucena, Valdir Raupp, Benedito de Lira, Sérgio de Souza,
Paulo Bauer, Humberto Costa.
Humberto Costa ou Walter Pinheiro, se quiserem trocar.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Quem é o primeiro?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela inscrição é você, Humberto.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Então respeite a inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela inscrição, é você.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
Enquanto V. Exª vai pegar o documento, coloco
em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº
1044, de 2013, do Senador Walter Pinheiro, que solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no
período de 21 a 24 – o nobre Senador Walter Pinheiro
nos informa que ele só estará nesse encontro no Rio
de Janeiro no dia 21, o encontro é que vai de 21 a 24
de outubro de 2013 –, a fim de participar, como representante da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT, do Painel de
debates do Congresso Internacional do FUTURECOM,
Ano 15, sob o título “Smart Cities: Soluções para as
Cidades de Países em Desenvolvimento”, no Rio de
Janeiro – RJ, nos termos do Requerimento nº 35, de
2013 – CCT, aprovado em 10 de setembro de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite.
Eu sei que...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com a devida tolerância do orador
na tribuna, o Senador Humberto Costa...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senador Humberto, eu sei que...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Uma questão de ordem do Líder
Wellington Dias.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Apenas para fazer um registro importantíssimo.
Hoje, a CNT publicou uma pesquisa importante – é
bom, pois o nosso Senador Humberto Costa é um dos
grandes líderes neste tema da saúde – em que 73,9%
dos brasileiros apóiam o Programa Mais Médicos. Digo
isso, Sr. Presidente, pela importância dessa convicção
de praticamente 74% da população brasileira. Os dados
revelam que 49,6% dos entrevistados acreditam que o
programa solucionará problemas graves relacionados
à saúde no País. Inclusive, outros 34,7% acham que
vai melhorar nos próximos seis meses.
Eu falo isso para mostrar que estava correta a
corajosa posição da Presidenta Dilma na defesa desse programa, e também a nossa posição, como Bloco, como Partido dos Trabalhadores na defesa desse
Programa.
Destaco aqui exatamente o trabalho do Senador
Humberto Costa, que levantou aqui, de forma corajosa. Mesmo quando ainda não havia uma posição do
Governo sobre os temas que deveria abordar, ele já
entendia que precisava resolver o problema da falta
de médicos, o problema da falta das condições de
atendimento, o problema da estrutura das unidades, o
problema da média complexidade. Por isso mesmo, o
Senador Humberto Costa aqui assume a difícil responsabilidade de ser o Relator que garante as condições
do financiamento – aliás, tema esse que tratamos hoje
com a Presidenta. E estamos buscando costurar um
entendimento para ampliar mais recursos para a saúde.
É claro que eu comemoro também, na mesma
pesquisa, a compreensão da população e o apoio à
Presidenta. Agora, desta vez, a sua aprovação sobe
de 49,3% para 58%. A porcentagem dos que avaliavam o seu Governo ruim e péssimo cai de 29,5% para
21%; dos que avaliam ótimo e bom, sobe de 31,3%
para mais de 38%.
Então, eu queria aqui, também como Líder do
Partido dos Trabalhadores, dizer da nossa confiança no
trabalho do Governo da Presidenta Dilma e da necessidade de tratarmos, com toda a prioridade, esse tema da
saúde, porque, lá no meu Estado do Piauí e em muitos
lugares do Brasil, precisamos é de mais médicos. Em
primeiro lugar, médicos brasileiros; em segundo lugar,
pessoas do Brasil que estudaram em outros lugares;
e, não havendo essa condição... Essa aprovação aqui
é de médicos estrangeiros. É o povo brasileiro dizendo: “Quero uma solução, venha de onde vier.” É claro,
nós defendemos a prioridade com médicos brasileiros.
Desculpe-me por esse tempo, mas eu queria, Sr.
Presidente, fazer esse importante registro.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, meu caro Líder Wellington Dias,
eu quero me associar a essa manifestação de V. Exª,
manifestação de alegria, por nós estarmos constatando que o povo brasileiro está entendendo o que o
Governo deseja com esse importante programa, que
é o Programa Mais Médicos, que tem por objetivo ter,
pela primeira vez, no nosso País, a possibilidade de
planejar a formação de profissionais de saúde, especialmente a formação de médicos.
É um programa que tem medidas de longo e
médio prazo, com a abertura de novas faculdades de
Medicina, a ampliação de vagas nas faculdades existentes, residência médica para todos. Obviamente que
é preciso dar uma resposta no imediato, e a resposta
que o Governo está dando é tentar levar profissionais
brasileiros para todos os recantos do País, especialmente onde é mais difícil, e, não havendo profissionais brasileiros, lançarmos mão de profissionais de
outros países.
Parabenizo V. Exª por esse registro.
Mas, na noite de hoje, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu quero falar sobre o anúncio
feito agora à tarde, pela Presidenta Dilma, do investimento de R$135 milhões, por intermédio do Programa Água para Todos, para os Municípios atingidos
pela seca.
A água, como todos nós sabemos, representa
saúde, bem-estar, sustentabilidade para investimentos
que vão gerar emprego, renda e desenvolvimento. A
água é um bem essencial à vida.
O Programa Água para Todos, que faz parte do
Programa Brasil Sem Miséria, do plano Brasil Sem
Miséria, foi concebido para fazer a água chegar às casas de todos os brasileiros, sem exceção. Assim como
o Programa Luz Para Todos conseguiu universalizar
o uso, o acesso à energia elétrica em todo o País, o
Água para Todos tem o mesmo objetivo no que diz
respeito ao acesso à água, especialmente naquelas
comunidades rurais que são atendidas por sistemas
de abastecimento deficitários.
Esse programa procura garantir que populações
rurais dispersas e em condição de extrema pobreza
possam ter acesso à água para consumo próprio e para
a produção de alimentos e a criação de animais. Assim,
é possível que haja a geração de excedentes comercializáveis para a ampliação da renda dessas famílias.
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Nesta terça-feira, a Presidenta Dilma anunciou
o investimento de R$135,4 milhões para levar água
a 336 Municípios do Semiárido brasileiro, dos quais
48 são do Estado de Pernambuco. Vou listá-los aqui,
embora possa ser um pouco cansativo. São os Municípios de Afrânio, Betânia, Bodocó, Bom Jardim, Brejão, Brejinho, Buíque, Caetés, Calçado, Calumbi, Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Casinhas,
Dormentes, Exu, Flores, Frei Miguelinho, Granito, lati,
Iguaraci, Inajá, Itaíba, Jatobá, Jucati, Lagoa Grande,
Manari, Mirandiba, Orobó, Orocó, Ouricuri, Paranatama,
Parnamirim, Quixaba, Salgadinho, Santa Cruz, Santa
Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria
da Boa Vista, Santa Maria do Cambucá, São José do
Belmonte, Serrita, Solidão, Tacaratu, Trindade, Tupanatinga, Verdejante e Vertente do Lério.
Nos próximos seis meses, 41 mil famílias de comunidades rurais dessas localidades receberão 1.042
sistemas simplificados de abastecimento hídrico.
No Água para Todos, o fornecimento de água de
qualidade é feito por meio da instalação de cisternas
de consumo; cisternas de produção; sistemas coletivos
de abastecimento de água; kits de irrigação; e pequenas barragens. O Governo Federal tem como meta a
construção, até o ano que vem, de 750 mil cisternas
por meio do Programa Água para Todos.
Os números do Água para Todos são impressionantes:

– desde 2012, atendimento a 1.133 Municípios
do Semiárido e outros 307 Municípios em situação de emergência – assistência estimada a 10
milhões de brasileiros;
– apoio a produtores rurais por meio do Bolsa
Estiagem (1,1 milhão de famílias, em 1.398 Municípios, desembolso de R$887 milhões entre julho
de 2012 e junho de 2013); do Garantia Safra (até
junho de 2013, atendimento a 769 mil agricultores em 1.015 Municípios, com o pagamento do
seguro relativo à safra 2011/2012); da venda do
milho (160 mil atendimentos, com a comercialização de 579 mil toneladas de milho por meio
da compra direta do produtor);
– oferta de crédito emergencial: contratação de
386 operações em 1.449 Municípios, num total
de R$2,7 bilhões;
– seleção de 188 empreendimentos estruturantes
para aumentar a oferta de água no Semiárido e
permitir a melhoria nas condições de convivência da população com os efeitos da estiagem;
investimento, no Nordeste e no norte de Minas
Gerais, de R$2,7 bilhões, dos quais R$273 milhões em Pernambuco;
– destinação de R$340 milhões para os governos estaduais e municipais atuarem no socorro,
assistência às pessoas afetadas pela estiagem e
para o restabelecimento de serviços essenciais

– entre junho de 2011 e junho de 2013, instalação de 339 mil cisternas de consumo, estando
prevista a entrega de outras 144 mil até dezembro deste ano;
– entre junho de 2011 e junho de 2013, instalação de 14,6 mil cisternas de produção, estando
prevista a entrega de mais 25 mil até dezembro
deste ano;
– repasse de recursos garantido para a recuperação e a construção de poços de água em
áreas críticas;
– perfuração de 21 poços de grande vazão, pelo
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com entrega prevista para até novembro de 2013 – quatro
já em execução em Canudos (BA), Euclides da
Cunha (BA), Apodi (RN) e Serra Talhada (PE);
– entregas a 1.440 Municípios de kits com retroescavadeira, motoniveladora, caminhão-caçamba,
pá-carregadeira e caminhão-pipa, máquinas que
permitem a abertura e manutenção de estradas
vicinais que viabilizam a chegada de ações para
o abastecimento hídrico.

O Programa Mais Irrigação foi lançado pelo Ministério da Integração Nacional, em novembro de 2012.
Considerado estratégico para a irrigação pública, o
projeto prevê investimentos de R$10 bilhões para aumentar a eficiência das áreas irrigáveis, além de incentivar a criação de polos de desenvolvimento. Do valor
total, R$3 bilhões são do PAC, e outros R$7 bilhões,
de parcerias com a iniciativa privada.
O Projeto São Francisco, ou Transposição do Rio
São Francisco, fará a água chegar com regularidade
às casas de 12 milhões de pessoas, os moradores de
391 Municípios do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco
e do Rio Grande do Norte. Representará um enorme
salto social e econômico para áreas com os piores indicadores sociais e econômicos do País, com elevadas
taxas de mortalidade infantil, baixo nível educacional
e renda muito abaixo da média nacional.
Os programas sociais dos governos Lula e Dilma
são fundamentais para essas regiões, mas não são suficientes para geração de emprego e de renda. A falta
de acesso à água acaba com as plantações, mata os
rebanhos, compromete toda a atividade econômica e
impede o desenvolvimento.
A obra – resultado de uma corajosa decisão tomada no governo Lula – será a solução para muitos

São ainda ações do Governo Federal para o enfrentamento dos efeitos da seca;
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sertanejos que esperam uma condição de enfrentar a
seca, fenômeno que hoje ainda abala muitas famílias
no interior do Nordeste.
O Governo Federal investe fortemente em obras
de infraestrutura que mudarão a realidade do Nordeste,
periodicamente assolado pelas secas. De acordo com
o Ministério da Integração Nacional, a cada R$1,00 investido no Projeto São Francisco, outros R$2,00 são
aplicados para garantir a segurança hídrica no Nordeste.
Obras estruturantes de segurança hídrica – as
barragens, as adutoras e os canais – integram o Programa de Aceleração do Crescimento e resultarão
na destinação de R$33 bilhões, por meio do PAC 1 e
do PAC 2, para melhorar a oferta d’água, financiar o
combate aos efeitos da estiagem e empreendimentos
de irrigação, drenagem e a recuperação de estruturas
danificadas,
A meta do Governo Federal é, até 2015, com a
construção de novas barragens no Nordeste, ampliar
a capacidade de armazenagem de água na Região
para 7 bilhões de metros cúbicos, sendo que, desse
total, 609 milhões já estão à disposição da população,
outro 1,1 bilhão está em execução, e mais 2,7 bilhões
de litros estão em licitação ou em ação preparatória,
O Governo Federal trabalha para mudar definitivamente a realidade do Nordeste. Esses investimentos
são transformadores, buscam dar à população dos Estados nordestinos a garantia de que um bem essencial
à vida, indispensável para a manutenção da saúde e
do bem-estar de todo ser humano, chegue com regularidade às torneiras desses brasileiros.
O abastecimento hídrico regular tornará atraente
para investidores uma Região do País que, até alguns
anos atrás, raramente era escolhida para sediar empreendimentos privados. O Nordeste e Pernambuco,
hoje, por meio da ação do Governo Federal, apresentam índices de crescimento e de geração de empregos
que são a prova da transformação.
O mapa do crescimento do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos Municípios brasileiros, entre
2000 e 2010, mostra que a população do Nordeste e
do Norte se desenvolveu mais rapidamente e conseguiu estreitar a enorme distância econômica, educacional e de longevidade que historicamente a separa
do resto do País.
Na média, conforme o Atlas do Desenvolvimento
Humano de 2013, o Índice de Desenvolvimento Humano
dos Municípios (IDHM) do Norte e do Nordeste cresceu
41% na década passada, enquanto que o crescimento
médio dos Municípios do Sul e do Sudeste foi de 19%,
uma melhora duas vezes mais rápida.
Na década anterior, a diferença entre o IDHM
mais alto e o mais baixo crescera em vez de cair. Ao
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longo das últimas duas décadas, 1991 a 2010, o Brasil
apresentou um avanço de 47,5% no IDHM, passando
de um patamar muito baixo, 0,493, para um patamar
alto, 0,727.
Eu tenho certeza, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, de que a perspectiva, o futuro do
Nordeste só tende a ter um horizonte cada vez melhor.
As políticas traçadas do ponto de vista econômico-social por parte dos governos do PT, do Governo da
Presidente Dilma, do governo do ex-Presidente Lula,
colocaram o Nordeste como prioridade e, com isso,
vêm resgatando a cidadania do povo nordestino e a
enorme dívida econômica, política e social que o Brasil
tem com aquela região.
São recursos do Governo Federal que estão indo
para lá. Muitas vezes os governadores e os prefeitos
se esquecem, até nas inaugurações de obras feitas
com recursos do Governo Federal, de dizer a verdade,
de expressar que aquilo foi possível ser feito porque o
Governo Federal está financiando essas obras, muitas
vezes, de forma integral.
Só em Pernambuco, nós temos a Adutora do
Pajeú; a Adutora do Agreste; a própria obra da transposição; as obras do Água para Todos; mais de mil
barragens que estão sendo feitas no Estado. É preciso
que se diga que isso é ação do Governo Federal, em
parceria com o Governo do Estado, mas ação do Governo Federal, dinheiro do Governo Federal. Dinheiro
sem o qual Pernambuco jamais atingiria o patamar
de desenvolvimento e de crescimento que tem hoje
em nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, fiz questão de hoje registrar isso e dizer aos 42 prefeitos desses Municípios
beneficiados agora com esses recursos do Água para
Todos, que o Governo Federal tem um compromisso
com Pernambuco, tem um compromisso com o Nordeste, tem um compromisso com povo que sofre neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Este foi o Senador Humberto Costa, que corretamente foi elogiado pelo Líder Wellington
Dias por sua posição em relação aos médicos e à saúde.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Senador Paulo Paim,
Presidente.
Se o Senador Inácio Arruda me permite.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu já havia convocado o Senador
Inácio Arruda, mas tenho certeza de que ele vai permitir que V. Exª faça o registro de um minuto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
aqui converso com o Embaixador Ibrahim, da Palestina,
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que inclusive nos convida hoje para um diálogo com
os embaixadores árabes.
Quero transmitir que achei positiva a decisão do
Presidente Barack Obama ao pedir para o Congresso
norte-americano adiar a sua decisão sobre eventual
operação bélica na Síria, em decorrência da proposta da Rússia feita ao governo sírio de apresentar as
armas químicas.
Portanto um passo muito importante, Senador
Inácio Arruda, para uma eventual negociação pacífica
ali no Oriente Médio. Eu estava perguntando a opinião
do Embaixador da Palestina e ele disse que todos os
embaixadores árabes consideram isso um passo positivo. Possa o Presidente Barack Obama, que ainda
outro dia homenageou Martin Luther King Jr., seguir as
recomendações de Martin Luther King Jr. de sempre
procurar confrontar a força física com a força da alma.
A mesma recomendação que aqui fazemos aos
Black Bloc, aos anônimos e àqueles que por vezes têm
procurado expressar os seus sentimentos por meios
que não sejam os pacíficos.
Então, para a nação mais poderosa do mundo,
que possa, na medida do possível, sempre usar os
meios pacíficos. É a nossa recomendação. Por isso
quis fazer este registro.
Perdoe-me, Senador Inácio, mas eu sei que isso
também é importante para V. Exª e para o PCdoB.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço e já considero um aparte ao meu pronunciamento, que irei começar. É um
aparte de abertura.
É um registro muito importante, Senador Suplicy,
porque a nação americana tem vivido, há muitos anos,
da guerra, praticando muitas vezes a invasão de países, buscando armas que não existem, iludindo a opinião pública mundial, levando órgãos de comunicação
massivos do Planeta, induzindo-os, muitas vezes, a
estabelecer uma opinião para o povo inverídica.
Não se sabe inclusive se há armas químicas ou
não, mesmo porque quem mais tem armas químicas
são exatamente as grandes potências. Parece-me que
a Síria não é uma grande potência. Portanto, se há
alguma arma, deve ter vindo desses países que são
grandes potências. Então, é bom que o estado sírio
esteja aberto diante da batalha que trava para manter
o seu país de pé, soberano, mesmo com os enfrentamentos internos.
E é bom que se faça uma ressalva, que a famosa Primavera Árabe resultou num inverno difícil para
os povos daquela região, muito duro. Nenhum daqueles governos estabeleceu uma tendência avançada,
progressista, revolucionária, mudancista, do ponto de
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vista do domínio das grandes potências na região. Ao
contrário, me parece que está havendo mais domínio
e mais pilhagem das riquezas naturais nessa região
do mundo.
E a Síria, com todas as suas dificuldades, e defeitos que um ou outro possam apontar, estabeleceu
uma independência de não se submeter às grandes
potências, e isso, com certeza, cria uma espécie de
vexame para os americanos naquela região.
Considero, portanto, positivo que o país tenha
buscado uma alternativa e que os americanos, com
toda sua força brutalizadora, tenham recuado de fazer mais uma invasão de um país de forma unilateral.
Eu lembro que recentemente, o próprio presidente americano fez um pronunciamento desprezando
a Organização das Nações Unidas, dizendo que ela
fracassou na sua capacidade de resolver os conflitos
internacionais, e boa parte desse fracasso é exatamente o fato de existir uma superpotência que não aceita
muitas vezes as decisões estabelecidas ali no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vejo o recuo
como algo positivo e evita um conflito de mais largas
proporções que poderia acontecer caso você tivesse
uma invasão de qualquer natureza na Síria – seja com
tropas invasoras terrestres, seja com a tecnologia de
bombardear um País com instrumentos teleguiados,
como tem acontecido recentemente.
Agradeço que V. Exª tenha levantado esse tema...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... que é muito importante para todos
nós. Daqui a pouco, vamos dar um abraço no Ibrahim
Al-Zeben, que é decano também dos embaixadores
árabes no Brasil – dessa liga árabe que se reúne constantemente. Vamos, com prazer, exatamente num momento em que, digamos assim, se pode respirar um
pouquinho em relação ao Oriente Médio.
Por isso, agradeço a V. Exª esse ilustrativo aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Lembro que amanhã é 11 de setembro, o
dia da destruição das torres de Nova Iorque. O Presidente Barack Obama fará um pronunciamento hoje,
às 10 horas da noite, relembrando aqueles episódios,
mas também sobre a decisão que está por tomar mais
definitivamente sobre a Síria, algo que é de grande
relevância também. Meus cumprimentos pelas reflexões de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Mas também amanhã farei um pronunciamento, não em contraponto ao Presidente Obama,
mas para registrar o golpe de Estado no Chile, que
matou Allende, um governo democraticamente eleito,
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progressista, avançado, com as forças populares de
esquerda e que teve, por trás do golpe, exatamente, o
poderio norte-americano, infelizmente, mas foi o que
aconteceu. Foi bem lembrada a data por V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer
o registro de que acabei de receber a visita aqui do
Prefeito de Horizonte, uma comitiva com o Presidente
da Câmara de Vereadores da cidade de Horizonte. Tivemos recentemente um bom debate do nosso Partido, que apoiou a eleição e participou ativamente dela,
no Município de Horizonte, com muitas reivindicações.
É um distrito industrial ali da região metropolitana de
Fortaleza, que tem muito piso. Estamos trabalhando
para ampliar inclusive a presença dos institutos de formação superior, no caso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Temos buscado, com o
governo do Estado, reforçar a presença da formação
técnica com escolas técnicas estaduais naquela região,
especialmente em Horizonte.
Também registro que estivemos no Município de
Baturité, na região do Maciço do Baturité, uma região
que já teve um destaque muito grande na nossa economia. Inclusive, o Município de Baturité, que sempre
tinha uma ampla representação na Assembleia Legislativa, mesmo uma força muito grande na eleição
de deputados federais, é um Município que merece
uma atenção especial nossa, do governo do Estado,
do Governo Federal, para retomar o seu desenvolvimento. Colada, digamos assim, com Baturité está a
Universidade Luso-Afro-Brasileira (Unilab), uma conquista do governo do Presidente Lula, que está se
ampliando com campi naquela região, ampliando-se
para outros Estados. Já está na Bahia e possivelmente deverá ter campi em outros Estados brasileiros. É
de uma importância muito grande para aquela região
do nosso Estado. Dista 60 quilômetros de Fortaleza e
40 quilômetros de Baturité. Então, está numa região
muito importante do nosso Estado.
Nós nos comprometemos com o Município de
Baturité em lutar para que o hospital de formação do
curso de Medicina, que vai estar na Unilab, e que vai
ser um hospital regional, seja em Baturité, que está
ali colada. São Francisco do Conde, com certeza, não
tenho dúvida,de que já recebeu campi importante da
Unilab. A Reitora, professora, Drª Nilma, com certeza,
não vai deixar de atender jamais. Então, temos estabelecido um grau de relações muito importante com
a Unilab. Aquela região precisa muito do reforço da
estrutura da Unilab.
O governo do Estado tem sido um grande parceiro nesse grande empreendimento de formação superior, de cursos de formação superior, inclusive com
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um curso de Medicina sendo instalado naquela região.
Então, é muito importante para o Maciço do Baturité.
Também queremos recompor, porque Baturité
é a maior cidade da região, o maior Município, que
tem a maior população, e perdeu recentemente uma
unidade do Instituto Nacional de Seguridade Social, o
INSS, uma coisa absurda! Deixou de haver, naquela
cidade, o acompanhamento. São os aposentados, são
os trabalhadores do Maciço do Baturité inteiro, que se
servem exatamente daquela cidade e agora têm de ter
um deslocamento muito maior.
Então, gostaria de fazer esses registros importantes da nossa caminhada pelo Ceará, pelo seu interior,
como representante dessas camadas, principalmente
as camadas que mais precisam do nosso apoio, que
mais precisam de um reforço do Governo Federal nesse
campo que é o nosso, que é o campo da Presidente
Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores, com a presença
do PCdoB, do PSB, do PMDB, do PDT, que criou uma
nova situação para o nosso País.
Ao fazer essas visitas, as pessoas sempre indagam muito, preocupadas com o nosso caminhar
futuro, com o que vai acontecer, preocupadas com
as manifestações que ocorreram no Brasil, em junho,
que tinham bandeiras importantes como base daquele
movimento, no caso, a questão da mobilidade urbana,
que foi um fator proeminente naquelas manifestações;
a questão da educação no nosso País; a questão da
saúde pública, respondida pela Presidente da República de forma muito positiva.
Então, esses registros estão na cabeça do povo.
O povo está preocupado com essas questões e também com a segurança pública; a violência, que tem
se estendido; a questão da droga, que, inclusive, está
em discussão aqui no Senado Federal. Tivemos uma
audiência espetacular hoje, que começou pela manhã
e entrou um pouco pela tarde, discutindo exatamente
qual é o melhor mecanismo para enfrentarmos esse
problema.
É bom lembrarmos uma coisa recente para a
humanidade: a Inglaterra invadiu a China para vender
droga, invadiu a China para abrir o mercado de droga.
Estabeleceu-se a Guerra do Ópio. Imaginem um país
invadir outro para vender droga! Mas esse fato é recente para a humanidade, aconteceu há duzentos anos,
cento e poucos anos. Então, vejam a tragédia! Como
uma nação foi dominada por sua elite, até camadas
médias e populares passaram a usar drogas em escala
massiva e ficaram mais fáceis de serem dominadas.
Então, nós não podemos deixar que a nossa Nação seja dominada, e que se estabeleça uma epidemia,
uma verdadeira pandemia do uso das drogas que se
espalham em nosso País, gerando verdadeiras áreas
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de terror na nossa Nação. Precisamos saber como
enfrentar, como tratar a situação, e identificar qual é a
maneira mais adequada, mais sábia, mais inteligente,
para que possamos trazer a nossa juventude, especialmente, para um convívio social elevado, sem que
seja necessária a embriaguez a partir da droga. Então, acho que esse debate está no meio do povo, está
sendo discutido, está sendo tratado pela população.
Considero que temos respostas importantes.
Gostaria de abordar um aspecto que tenho examinado no meu Estado. Recentemente, antes que realizássemos esse debate sobre a questão da saúde
respondida pela Presidente, eu disse ao governador:
“Olha, governador, acho que um dia o senhor tinha
que dar uma Medalha da Abolição – comenda máxima
do nosso Estado, entregue a pessoas que ajudam o
Estado do Ceará, que contribuem para o seu desenvolvimento com atividades exercidas diretamente no
nosso Estado ou fora dele –, a um hospital público, o
Hospital São José, pela dedicação dos profissionais
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, auxiliares, dedicados a tratar das pessoas com doenças
infecciosas graves, ou seja, a todos os médicos que
ali trabalham. Às vezes, as pessoas olham para esse
hospital e dizem: “A esse lugar eu nem vou, porque as
doenças são muito graves.”
A mesma coisa podemos dizer de um Albert Sabin ou de um hospital geral ou de um César Cals ou
do Instituto José Frota, em Fortaleza, com as maiores
unidades, ou do Hospital de Messejana, localizado
numa região inteira da nossa cidade. Então, há uma
quantidade enorme de profissionais que são majoritários, dedicados, absolutamente dedicados. Foram
esses profissionais que constituíram o Sistema Único
de Saúde do nosso País. Mesmo assim, nós passamos
a enxergar a deficiência na formação em quantidade
de profissionais para atender o conjunto da Nação
brasileira. Mesmo com esses profissionais dedicados,
que ajudaram a construir o Sistema Único de Saúde,
em mais de 700 Municípios não havia profissionais de
saúde, especialmente um médico dedicado às famílias.
Então, acho que isso é muito preocupante. Esta
é uma Nação rica, a sexta economia do mundo. Não
podemos dizer que é uma nação pobre. Pobre é a economia de um país cercado, como é Cuba. Mas Cuba
conseguiu formar médicos em grande quantidade para
atender a sua população e ajudar muitas nações no
mundo inteiro.
Então, o vexame nacional não é a vinda de médicos estrangeiros ao Brasil. O vexame é o Brasil não
ter formado médicos em quantidade e profissionais da
área de saúde em quantidade para responder a nossa
necessidade. Esse é o vexame que a nossa elite prati-
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cou; esse é o problema grave que vem sendo corrigido
aos poucos com a expansão das escolas de formação
superior pelo interior do Brasil.
Eu mesmo reivindiquei ao Ministro Padilha e ao
Ministro Mercadante, que, além de colocar a 60km de
Fortaleza, colocássemos a 300km, lá nos sertões de
Crateús, lá no sertão de Inhamuns, na região mais
distante, mais inóspita do nosso Estado, o curso de
Medicina, para formar médicos compreendendo bem
a realidade do interior gigantesco do nosso País.
Agora tivemos uma resposta que ainda é paliativa, porque a resposta mesmo é formarmos os nossos
profissionais, com capacidade de atender o nosso povo,
com programas eficientes, permanentes, duradouros,
o que, infelizmente, não conseguimos ainda fazer.
Discutimos o financiamento da saúde, quando
analisamos aqui a CPMF. Agora estamos discutindo
– o Senador Humberto Costa está com a matéria na
mão – o financiamento da saúde pública no Brasil ou,
mais precisamente, o subfinanciamento da saúde pública no Brasil. Por quê? Porque resolvemos aqui, no
Senado da República, impedir que o Governo dispusesse de recursos por meio da CPMF, que era uma
contribuição de 0,08%, talvez a menor alíquota dentre
todos os tributos praticados no Brasil. Era algo, digamos assim, que não incomodava o bolso das pessoas mais simples, mas conseguiu incomodar os bolsos
dos milionários no País, que fizeram uma campanha
insana para retirar da saúde a CPMF, que só naquele
ano representaria, para o ano seguinte, R$40 bilhões.
Nós estamos lutando por esses recursos. Isso dificultou muito a ação do nosso Governo, além de criar
dificuldades imensas que está se buscando corrigir,
primeiro, numa situação emergencial. Evidentemente,
essa é a resposta a um clamor popular, a um clamor
das ruas, e nós temos, ao mesmo tempo, que compreender essa necessidade de haver mais profissionais e
as reivindicações dessas categorias e dessa categoria
especificamente, para não demonizarmos também os
profissionais que se dedicam no dia a dia à saúde do
povo, desde sempre, no nosso País.
Citei recentemente o caso de um Bezerra de Menezes no Estado do Ceará, médico, espírita, conhecido, respeitadíssimo, que foi alvo de um filme, exibido
no cinema, tratando da sua vida e da sua história; de
um Carlos Chagas, dedicado à causa pública, de um
Rodolfo Teófilo também. Rodolfo Teófilo tem uma história interessante, Senador Walter Pinheiro. Ele sempre disse: “Eu sou cearense”’, mas nasceu na cidade
de Salvador, porque o pai tinha feito uma promessa à
mãe de que, mesmo morando no Ceará, viria a Salvador para que o primogênito nascesse naquela cidade.
E botou a mulher em cima de uma burra – quase a
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mulher morreu no caminho –, saindo de Pacatuba, no
Estado do Ceará, até chegar a Salvador. Então, Rodolfo Teófilo foi parido em Salvador, mas sempre ele
dizia: “Eu sou cearense.”
Evidentemente, a vida inteira dele foi no Ceará,
mas teve a vida dedicada, exclusivamente dedicada
à saúde pública. São homens do Brasil. É gente brasileira. Então, não há como demonizá-los, mas há
como dizer-lhes e refletir com eles que não era possível aceitarmos a situação que estávamos vivendo
no País. Era preciso uma alternativa e uma saída. E a
Presidente teve sensibilidade para o problema e coragem para enfrentá-lo. Não era uma questão fácil, mas
foi enfrentada.
Então, nós acolhemos os médicos que vieram
de outros países para nos ajudar, entre eles Cuba,
Portugal...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... Espanha, Ucrânia – há médicos
africanos aqui no Brasil, meu caro Senador Paim –,
Uruguai, Bolívia, Argentina, Venezuela. Esses profissionais estão contribuindo conosco nesse programa,
que está aberto ainda para mais médicos, sejam estrangeiros, sejam brasileiros.
Eu tenho certeza de que nós estamos encontrando o nosso caminho e vamos estabelecer, com a
categoria dos médicos especialmente, um bom diálogo, um bom debate. Acho que é esse o caminho mais
ajustado para que tenhamos êxito no tratamento de
um problema grave do nosso País, que é a atenção à
saúde do povo brasileiro. É isso que nós desejamos.
É isso que nós queremos. E é para isso que nós estamos aqui discutindo.
Vamos discutir o projeto enviado pela Presidente
da República com zelo, com cuidado, com atenção de
quem cuida do Brasil. Não é um problema do médico, do farmacêutico, do enfermeiro, do psicólogo, do
fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. Esse é um problema
da saúde pública brasileira que nós temos que tratar.
Com isso temos que ter zelo. E zelo de todos pela
questão central, que é oferecer ao povo brasileiro uma
saúde de qualidade. Isso exige mais recursos, e temos
que encontrar esses recursos; é possível encontrá-los.
Está lá dormitando na Câmara um projeto que até saiu
do Senado: Imposto sobre Grandes Fortunas. Há gente que se arrepia com esse negócio de Imposto sobre
Grandes Fortunas. Os americanos fizeram. O pessoal
não gosta de copiar americano? Os franceses fizeram.
O pessoal não gosta de copiar francês? Por que não
copia isso? Imposto sobre Grandes Fortunas.
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Nós todos aqui vamos ficar fora praticamente.
Não temos grandes fortunas, mas as grandes fortunas
podem dar uma contribuição maior à saúde pública
brasileira. Assim como nós tivemos coragem, a Presidente teve coragem de enfrentar o problema trazendo
profissionais de saúde de outros países, nós podemos
também ter coragem no Congresso Nacional de regulamentar o Imposto sobre Grandes Fortunas. Está na
Constituição brasileira. Por que não fazê-lo? Acho que
é isso que temos que conduzir aqui como responsabilidade nossa no Congresso Nacional.
Por isso, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a paciência de nos acompanhar nesta noite, antes de nos
encontrarmos com Ibrahim Al-Zeben para homenagear
também a comunidade árabe em nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem. Esse foi o Senador
Inácio Arruda, defendendo as iniciativas da Presidenta
Dilma com muita competência, como sempre.
Passamos a palavra ao Líder Walter Pinheiro, do
Partido dos Trabalhadores, da nossa querida Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero dizer, aqui da tribuna, da nossa
alegria, uma vez que, no sábado próximo passado, 7 de
setembro, os torcedores do Esporte Clube Bahia, numa
demonstração de completa transformação, tiveram a
oportunidade de votar diretamente para Presidente.
Eu sei que o clube do seu Estado, o Internacional, é o que tem o maior número de filiados no Brasil.
O Bahia abriu um processo de filiação, que está em
fase de intervenção, e somente em três dias, Paulo
Paim, 15 mil novos torcedores se associaram ao clube. Na eleição de sábado passado, estavam aptos ao
processo de votação cerca de 9 mil associados, e compareceram 6 mil. O companheiro Fernando Schmidt foi
eleito Presidente do Esporte Clube Bahia. Schmidt já
teve oportunidade de presidir o Bahia na década de
70 e retorna à presidência em um mandato tampão,
Senador Paulo Paim, porque, depois, teremos uma
eleição definitiva.
Acho que isso é importante nesse processo de
reconstrução, de redemocratização e também de transparência. Nos clubes de futebol, nós assistimos a um
processo muito duro, ao longo dos anos, nessa história
do domínio de alguns cartolas no Brasil, mantidos, inclusive, a partir dessa paixão do povo, mas pilotados,
ou melhor, controlados por alguns poucos cartolas do
futebol brasileiro.
Eu até tenho uma participação muito grande nessa
paixão por futebol, mas nunca me posicionei do ponto
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de vista da minha participação em direção de clube,
envolvimento dessa natureza; acho que como torcedor
está de bom tamanho.
Coloco-me à disposição, como eu fiz inclusive
no sábado com Fernando Schmidt. Não pude ir à sua
posse ontem à noite, mas enviei mensagem, ao mesmo
tempo me colocando à disposição não só para o Bahia,
mas para o futebol da Bahia, para sermos utilizados
aqui como embaixador do futebol baiano, buscando
ajudar principalmente essa parcela que passa por um
processo de transformação, e contribuir com ela.
Recentemente – eu tive oportunidade de citar isso
aqui e cito tranquilamente mesmo não sendo torcedor
do Vitória –, tenho elogiado a postura de Alexi Portela
na direção do Vitória, alguém que contribuiu muito para
ir moralizando o futebol da Bahia, assim como outros
clubes da história da Bahia que eu gostaria muito também de ver despontando: o Galícia, que vem de uma
colônia espanhola; o Ipiranguinha, o grande Ipiranga
– Ipiranguinha no sentido inclusive do carinho, não de
forma diminutiva –, o histórico Ipiranga; o Botafogo; os
times do interior; o Fluminense de Feira; o Bahia de
Feira; o próprio Feira; enfim, os times de Itabuna; os
de Vitória da Conquista. É importante que possamos
reestruturar esse futebol da Bahia.
Mas o registro que quero deixar claro é este: a
posse de uma figura que eu até tenho muito respeito,
gosto muito e, como torcedor, na década de 70, por
diversas vezes, vibrei ali com a direção de Fernando
Schmidt à frente do Bahia. Eu, ainda garoto, me acostumei a frequentar o estádio, como faço hoje, Senador Paulo Paim. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu
faço sempre isto: vou lá, compro o meu ingresso na
arquibancada, faço questão inclusive de não assistir
em tribuna de honra. Nada contra a tribuna de honra,
mas eu vou usar uma expressão que meu pai até usava muito. Meu pai dizia que – ele fazia uma referência
inclusive a cigarro com filtro – “Fumar cigarro com filtro
é o mesmo que chupar bombom com papel.” Não é?
Meu pai terminou inclusive se acabando no cigarro.
Faleceu com problemas pulmonares.
Essa expressão eu terminei trazendo para o futebol dizendo o seguinte: “Assistir da tribuna de honra
é o mesmo que chupar bombom com papel.” Então,
você não vibra, não sente, não está no meio. E outra
é pela contribuição: por que o torcedor comum, Paim,
pode ir lá e pagar o seu ingresso, e a gente não pode
pagar o nosso ingresso? Eu vou para a tribuna de honra
em um lugar até mais tranquilo. Entra com o carro ali.
Não pega nenhum tipo de engarrafamento. Não tem
problema, senta na tribuna de honra.
Eu, inclusive, continuo defendendo que aqueles
que acessam a tribuna de honra deveriam pagar in-
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gresso de cadeira superior. Já que vai para a tribuna
de honra, para um lugar tão chique, paga o preço mais
caro, para contribuir. Então, eu acho que é importante.
E aí eu quero salientar essa minha participação.
Hoje mesmo conversei com o Zeze Perella para
ver a possibilidade de uma reunião entre ele e o Presidente do Bahia para vermos a possibilidade de reforços
para ajudar o baiano no que é possível, mas quero me
envolver como torcedor, não como cartola, até porque
não dá para dividir as coisas. Sempre fui contra aqueles que atuam na política ficarem também atuando no
futebol. Até brinquei com o Zeze Perella e disse: “Não
me queira mal, mas eu acho que falta tempo.” Não é?
Por isso que Zeze até me disse: “Olha, Pinheiro, eu me
afastei mais da direção do Cruzeiro.” É isso! A gente
já tem um mandato para dar conta, deixa para outro
que tem disponibilidade. E acho que aqueles que assumem posições – como Fernando Schmidt assumiu
no Bahia – têm que ter disponibilidade e o seu tempo
integral para conduzir um clube de futebol que mexe
com as paixões, com todo torcedor. O torcedor está
zelando por um bem público, então se esperam zelo
e empenho nesta condução.
Eu quero fazer esse registro e daqui mandar o
meu abraço fervoroso ao meu companheiro Fernando Schmidt e ao seu companheiro de chapa, Valton
Pessoa, que com ele assumiu essa jornada, e aos
membros do Conselho também que foram eleitos no
sábado próximo passado.
Mas, Senador Paulo Paim, venho à tribuna na noite de hoje para discutir, de forma incisiva, os próximos
passos que teremos daqui para frente no plenário do
Senado. Nós temos algumas PECs importantes que
devem ser apreciadas a partir de amanhã ou até no
esforço concentrado marcado pelo Presidente Renan,
esforço que começará na próxima segunda-feira.
E aí me refiro, por exemplo, à minirreforma que
deve chegar ao plenário; amanhã à tarde nós temos a
PEC da Música; temos aí duas medidas provisórias. O
esforço para votarmos aqui a PEC 18, que disciplina,
de uma vez por todas, a questão daqueles que são
condenados ou aqueles que os processos tramitaram
em estágio final no Supremo Tribunal Federal, portanto,
cumprindo assim um rito processual corretíssimo. Se
o Judiciário julga, Paulo Paim, e encontra, até porque
encontrar já uma solução fazendo o julgamento final é
um exercício de apuração que transcorreu ao longo de
toda uma trajetória. Então, não são aqui talvez alguns
minutos, segundos, ou até mesmo que debatamos
horas e horas a fio aqui no plenário, nós não ganharíamos as condições necessárias para uma avaliação
fidedigna. Há uma expressão que uso muito e que eu
digo sempre, Paulo Paim. Na medida em que eu julgo
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um mandato aqui em Plenário, eu posso cometer dois
equívocos: ou votar pela absolvição de um culpado, ou
votar pela condenação de um inocente.
Portanto, acho que o correto é a gente aprovar
essa emenda constitucional e tratar, inclusive, de ir já
numa linha de cumprimento do que prescreve ou que
determina o art. 15 da Constituição Federal. Então, temos uma pauta importante. E eu hoje fiz uma cobrança
aqui ao Senador Renan: nessa pauta importante, nesse
esforço concentrado, nós temos que chamar a atenção
aqui da votação ou continuar o processo de apreciação
de matérias que tratam da questão da guerra fiscal.
Porque nós acertamos com o Governo um rito processual, cumprimos a nossa parte e, depois da votação na
Comissão de Assuntos Econômicos, o Governo, por
meio da Secretaria da Fazenda, disse: “Não, o projeto
que foi votado na CAE, não é bem o que serve, vamos
parar a reforma.” Está errado! Está errado!
A Fazenda negociou aqui com o Parlamento e nós
votamos a resolução que tratou do ICMS de Importação; depois, votamos a questão aqui, no Senado, do
comércio eletrônico. Aí acertamos com o Governo que
nós discutiríamos um projeto de lei para, de uma vez
por todas, pôr fim a essa grande dificuldade – inclusive
o Estado de V. Exª – no que diz respeito à dívida. Não
é possível, Paulo Paim, no momento em que estamos
falando em queda de juros, o Estado ainda continuar
pagando 16%, 17% de juros de financiamento.
O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais
endividados. Portanto tem de resolver isso, reduzir a
taxa de juros e alongar essa dívida.
Falo aqui, obviamente, advogando em nome da
Bahia, mas nós precisamos ter uma visão da situação nacional e não apenas do meu quintal. Então, é
importante.
E a guerra fiscal, mais ainda, Paulo Paim. Essa
disputa é nefasta. Se não criarmos as condições, não
vamos desenvolver determinadas regiões. Não vamos.
Não dá para tratar dessa maneira.
Estados e Municípios estão passando por seus
piores momentos.
A Presidenta Dilma hoje anunciou mais um pacote
importante: Água para Todos. Investimentos. A Bahia
vai receber algo em torno de 17 milhões. Espero que
o Ministro da Integração, inclusive, além desses 17
milhões, Paulo Paim, para os mais de cem sistemas
simplificados autorizados hoje, possa dar continuidade
aos sistemas simplificados que já haviam sido acertados com a Bahia no período inicial de programas para
a seca, que ultrapassava mais de mil sistemas simplificados, além da questão das cisternas, da própria
questão de construção de adutoras.
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Então, é importante que a gente entenda isso.
A Presidenta faz isso exatamente por entender que é
preciso socorrer com obras, com infraestrutura.
Aqui no Senado, Paulo Paim, nós estamos avisando também que no projeto de orçamento impositivo,
que vai entrar naquela pauta do esforço concentrado,
nós queremos fixar um percentual para ser aplicado na
saúde. Há, inclusive, por parte de diversos Senadores,
a proposta de 50% das emendas para a saúde. Porém,
tem de ter custeio, Paulo Paim. Não basta só pôr 50%
para a saúde e dizer que isso só pode ser para investimento. Aí os Municípios e os Estados vão receber
esse dinheiro para fazer postos de saúde da família.
Está ali o Senador Amorim, de Sergipe, por exemplo,
vamos fazer postos de saúde da família no interior de
Sergipe. E quem vai bancar isso? Eu construo o prédio
e ponho o que dentro para trabalhar? Mesmo com o
Mais Médicos, meu caro Senador Amorim...
Correto, vamos contratar, pôr mais médicos, mas
médico sozinho não vai dar conta. Eu preciso pôr o enfermeiro, o agente comunitário, até o vigilante do posto
e também o atendente. Depois esse médico do Mais
Médico vai ter de passar a receita, aí precisa haver remédio na farmácia. O Mais Médico vai passar exame,
aí precisa haver o local para o cidadão ir lá e fazer seu
exame; senão a gente entra no turismo da ambulância: o sujeito adoeceu no interior, põe na ambulância
e leva para Aracaju ou então leva para Salvador; tira
do interior, leva para Porto Alegre, ou para as cidades
onde há hospitais regionais.
Então, esse debate é fundamental para a gente
travar aqui. É uma forma de ampliarmos os recursos
da saúde, aprovando as emendas, mas colocando
nas emendas inclusive o condicionante que também,
além dos 50%, nós vamos poder usar como custeio –
respeitando todas as vedações constitucionais, mas
para custeio.
Isso vai ajudar no outro debate que estamos
fazendo também nesta Casa como pauta prioritária:
a questão dos recursos para a saúde. Começamos
aqui a discutir a questão de 10% dos recursos para a
saúde a partir da receita bruta, mas, agora, o Senador
Humberto está com essa relatoria, e a ideia é a de se
trabalhar com a receita corrente líquida e, consequentemente, com um percentual um pouquinho maior da
receita corrente líquida.
É importante que nós tratemos dessas questões
como um todo, Senador Paulo Paim, por entender que
essa pauta que está apontada é importante para solucionarmos os problemas e os atacarmos do ponto de
vista da reestruturação em algumas atividades.
Ainda há a carreira médica, de que eu me esqueci aqui, mas que é importante citar. O projeto que
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está aqui já está com urgência. E há as outras carreiras, sendo que eu até conversava com V. Exª, Senador
Paulo Paim, para agregarmos à Comissão de Direitos
Humanos a parte do trabalho. Há aqui carreiras de 30
horas, jornadas para o povo da saúde. Então, é importante que tenhamos a clareza do que isso significa. Nós
podemos tratar dessas matérias sem resolver também
o problema do custeio para Municípios e Estados.
A Presidenta Dilma, também, hoje, Presidente
Paulo Paim, sancionou a Medida Provisória nº 613.
Portanto, já está apta a estrutura para promover o pagamento da primeira parcela de R$1,5 bilhão para os
Municípios brasileiros. A partir de hoje, a nossa Secretaria do Tesouro e outras esferas de Governo já estão
legalmente autorizadas a promover os repasses para
os Municípios brasileiros, em relação àquele compromisso assumido pela Presidenta Dilma. Isso está inserido na Medida Provisória nº 613.
Também com a sanção da medida provisória, já
podemos operar uma série de questões envolvendo
a área da indústria química e petroquímica e do etanol no Brasil.
Eu sei que há muita coisa na pauta, mas temos
que continuar com esse ritmo, nesse esforço concentrado. Não é só o ritmo das votações, é o ritmo da consequência: o que estamos votando, como podemos
cobrar do Governo a implementação e a execução
dessas questões. Não basta só votar aqui, temos de
acompanhar, Paulo Paim, ou seja, como na brincadeira
que fazemos muito na Bahia, tem de se botar o guizo
no pescoço ou onde quiser botar, mas tem de botar
para funcionar.
Então, não dá para ficar com esta história: “Aprova, é tranquilo. Vamos ver...” Aí a execução passa para
depois de amanhã: “Ali deu problema; foi problema na
instituição financeira”, assim como a medida provisória
que tratou das dívidas.
O Banco do Nordeste e o Banco do Brasil têm
de agir um pouquinho mais rápido, e devem agir um
pouquinho mais rápido essas duas instituições. Agricultor que está na ponta não pode esperar.
Então, é importante que, nessa pauta prioritária,
nós identifiquemos isto: quais são as medidas, com
caráter de transparência, para coibir qualquer prática de corrupção, em alinhamento com as questões
centrais que a sociedade brasileira mais reclama, do
ponto de vista do comportamento da classe política, e
com as outras medidas também que vão ao encontro
dos anseios de Municípios e Estados em ajustarem a
sua economia, para poderem continuar prestando um
serviço, até em matérias que têm aplicação imediata.
Senador Paulo Paim, participei ontem, por exemplo, em Salvador, representando a Comissão de Edu-
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cação, do Encontro Brasileiro do Ensino a Distância.
Nós vamos criar – estamos até batalhando para criar a
Universidade do Vale do São Francisco, em Sergipe – a
Universidade Federal, no Brasil, a universidade aberta.
Eu não estou contra, sou plenamente favorável,
Ministro Aloizio Mercadante, mas vamos aproveitar a
Universidade de Sergipe, a Universidade Federal da
Bahia, a Universidade do Rio Grande do Sul, a Universidade de Santa Catarina, as estaduais. Vamos aproveitar essa rede e já botar para funcionar o ensino a
distância e não esperar mandar um projeto para criar
a universidade aberta no Brasil.
Essas universidades todas que eu citei aqui já
fazem ensino a distância. Então, vamos ligar as pontas: fazer um programa e essas universidades tocam.
Nós temos uma rede de pacote de dados já funcionando no Brasil. Então, vamos funcionar dessa maneira e estender para os alunos do ensino a distância
programas como o Fies. Por que os que estudam no
ensino a distância não podem acessar os programas,
e só os que estudam de maneira presencial? Essa é
outra maneira de nós ajudarmos.
Eu até brinquei com o pessoal, ontem, na saída:
vamos botar o bolsa ensino a distância. Quanta gente,
Senador Eduardo Amorim, no interior de Sergipe ou
na Bahia, faz hoje ensino a distância?
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
SC – SE) – É claro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Então, por que eu não posso ajudar
esse cara?
E se ele não pode ter um computar em casa...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... vamos alinhar um programa para que
ele use o centro digital de cidadania, os infocentros,
os telecentros, ou até financiar esse estudante para
ele adquirir o seu computador, para ele adquirir a sua
ferramenta de ensino a distância.
Portanto, é fundamental que essas coisas sejam
colocadas, para termos a capacidade de entender que
é possível fazer isso, melhorando as condições.
Há outro exemplo que eu dei, Senador Amorim, ontem. Eu era um garoto de nove anos de idade,
quando montei o meu primeiro rádio, o rádio Galeno.
Foi aos nove anos minha experiência com eletrônica.
Logo em seguida, obviamente incentivado pelos mais
velhos, terminei me inscrevendo no Instituto Universal Brasileiro, que era o ensino a distância da época.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Por revista.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – E vinha pelo Correio. Eu recebi pelo
Correio meu primeiro multímetro, para medir a tensão.
Aos nove anos de idade. Veio um alicatezinho, uma canetinha para testar os polos. Fui aprendendo. Recebia
todo mês a revistinha do Instituto Universal Brasileiro.
Era o ensino a distância pelo Correio. Agora, dá para
fazer isso com o correio eletrônico, muito mais rápido
e mais eficiente. E a gente pode formar mais gente no
Brasil. É importante trabalhar com essas coisas para
a gente entender que dá para alcançá-las.
Essas matérias estão aqui, na Ordem do Dia, Senador Amorim. Está na hora de a gente pegar e votar
essas matérias, assim como a PEC do Voto Aberto,
meu amigo Sérgio Souza, que já apresentou seu relatório. Vamos votar a matéria. Se temos divergências,
no voto tiraremos as divergências. Mas, vamos lá,
vamos abrir o voto. Não tem problema nenhum. Para
as matérias que têm comum acordo entre Câmara e
Senado, voto aberto.
Senador Amorim, um aparte a V. Exª, e vou encerrar em seguida.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Senador Walter Pinheiro, o senhor tem
toda a razão sobre a questão do ensino. Não há outro
caminho para o País. E, copiando o exemplo de outros
países, como o Japão, Suécia, a própria Coreia do Sul
e tantos e tantos outros, que entenderam que a única
forma de sua gente chegar à dignidade merecida era
através do ensino. Com o ensino se chega à tecnologia, com a tecnologia se agrega valor àquilo que nós
encontramos na natureza. E o que não nos faltam,
com certeza, são os recursos naturais, que esses países não têm, mas nós temos. Hoje, exportamos sem
agregar valor. Então, é preciso, sim, dar a oportunidade
aos nossos jovens e aos nossos adolescentes. Quero
aqui agradecer o empenho de V. Exª, o baiano, Senador Walter Pinheiro, na questão de levar a Univasf
para um dos poucos Estados banhados pelo Rio São
Francisco que não a tem, que é Sergipe. Depois, com
o represamento de todas as águas, que levou energia
para todos os cantos não só do Nordeste, mas também do Brasil, já que o sistema está integrado, com
certeza o Baixo São Francisco sofreu muito com todo
esse represamento. Então, é o mínimo, realmente,
que o Governo Federal pode fazer por aquela região
do Baixo São Francisco: levar o ensino, levar as universidades, tanto para o lado sergipano, como para
o lado alagoano, para que realmente se dê oportunidade a toda aquela juventude. Não há outro caminho.
O senhor, de forma muito equilibrada e sábia, coloca
essa situação, e quero aqui agradecer-lhe. E conte comigo, sim, na construção dessa agenda positiva, que

Quarta-feira 11

62005

nós Parlamentares, nós Senadores temos que ter, realmente, com o povo brasileiro. Chega de remendos.
Precisamos construir propostas definitivas que levem
este País para um caminho e para dias muito melhores.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador Amorim.
Eu já pedi a minha assessoria que nós solicitemos aquela audiência com o Ministro Mercadante para
discutirmos a questão da Univasf, a sua ampliação lá
para o Estado de Sergipe, para o Estado de Alagoas,
a sua consolidação.
Em tempo, eu quero discutir com o Ministro Mercadante a questão do curso de Medicina na Unilab,
em São Francisco do Conde; tratar, inclusive, de uma
questão importantíssima, que é a da anemia falciforme. São Francisco do Conde tem, na sua Prefeita, a
companheira Rilza, uma das árduas defensoras desse programa. E é importante que nós possamos fazer
isso. Tenho já trabalhado com o professor e pesquisador Gildásio Daltro, da Universidade Federal da Bahia,
do Hospital das Clínicas, nessa expectativa. Vamos
somar esforços para fazer chegar a todos os cantos
do velho Chico o ensino federal superior. Em vários
desses lugares, por exemplo, nós já chegamos – além
do ensino superior –, até antes, com as universidades
estaduais. É o caso da Bahia, que tem quatro universidades estaduais.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/PSC
– SE. Fora do microfone.) – A gente não tem nenhuma.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Imagine. Então, mais ainda motivo. Diz-me
aqui o Senador Eduardo Amorim que Sergipe não tem
nenhuma estadual. Mais um motivo ainda para a gente
correr trecho e fazer chegar a nosso querido Sergipe
a experiência da Universidade Federal do Vale do São
Francisco, Senador Amorim.
Eu tive a oportunidade de batalhar por essa universidade, para fazer justiça aqui, em conjunto com o
Deputado Osvaldo Coelho, de Pernambuco. Trabalhamos muito, no final da década de 90, para a criação
da primeira universidade federal brasileira em mais
de um Estado. Hoje, ela está no Estado do Piauí, de
Pernambuco e da Bahia. E, com fé em Deus, Senador
Eduardo Amorim, nós vamos levar essa universidade
para Sergipe e Alagoas, completando a obra da Universidade do Vale do São Francisco em nosso Brasil.
Mas, Senador Sérgio, eu quero encerrar e chamar a atenção para isso. Essa pauta é muito importante. Nós vamos ter um esforço enorme daqui até a
semana que vem, mas é um esforço que sempre me
dá um alento. Agora, nós temos que ter cuidado para
não entrar naquela história da gincana – e eu vou usar
uma expressão aqui – “votatória”. É aquele negócio
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de “vota, vota, vota, vota”. Vamos ver o que é possível
votar, votar com consequência, e coisas que a gente
tenha condições, inclusive, de cobrar aplicação imediata, por parte do Governo.
Amanhã, eu espero que a gente vote a MP nº
615, para resolver um dos graves problemas, a questão do Refis, reabrir esse prazo para diversas pessoas
poderem renegociar as suas dívidas no Brasil.
Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que
é importante salientar aqui esses momentos que a
gente tem vivenciado. Eu tenho passado essa última
semana, Senador Sérgio, num dilema nos dois extremos. Desde o dia 30, 31, eu tenho vivido um período
muito difícil, do ponto de vista da minha família, no
caso específico da minha companheira. Sua mãe se
encontra num estado difícil, internada na UTI. Eu tenho acompanhado o sofrimento da minha companheira
Ana, vendo ali a sua querida mãe internada. Agora há
pouco, antes de subir à tribuna, falei com ela, e ela me
deu um quadro; ela tinha acabado de sair da UTI, ali
visitando a sua mãe.
Nesse mesmo dia, Senador Sérgio, dia 31, iniciou-se outro processo também em nossa família, com a
chegada de Luíza, a minha quinta netinha. Eu tenho
uma netinha de um ano e quatro meses, Júlia, três netinhos, os trigêmeos, que fizeram seis meses de nascidos no domingo, e Luíza, que nasceu no dia 31 de
agosto. E ainda, numa expectativa para janeiro, para
completar aí o sexteto, com a chegada de Eduardo, o
filho da minha filha mais nova.
Assim, vou convivendo, eu diria, com esses dois
extremos. É como eu dizia à minha mulher: um ciclo
que a gente vai vendo, do início da vida, num momento
de um ciclo de encerramento de vida. São processos
que, às vezes, assustam a gente. Ali, com o sofrimento por que a gente tem passado, com minha sogra, D.
Semira, que foi uma figura, eu diria, muito importante
na minha vida.
Lembro-me muito da época em que eu casei, Senador Sérgio, eu era ainda estudante. E eu me dediquei
muito à física e à matemática, mas não só por gosto.
Como eu casei antes, eu precisava ganhar a vida e
ensinava Física e Matemática. Eu me lembro de que
minha sogra, naquele período, brincava comigo, me
chamava de Tistein, uma mistura do apelido de Tito,
que é um apelido meu, familiar, com Einstein.
Eu ficava à noite, de madrugada, estudando, e
ela ali, com carinho. Minha sogra é uma pessoa de
comportamento muito carinhoso até nas palavras, na
forma como conversava comigo. Na minha fase inicial
de vida, fui morar na casa de meu sogro e minha sogra,
lá no subúrbio ferroviário, em Paripe. Então, portanto, é
duro para a gente assistir a um momento de dificulda-
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de desses por que passa uma pessoa tão carinhosa e
dedicada, uma mulher de muita fé. Convivi com minha
sogra também em outra experiência, a partir de nossa
relação na igreja. Minha sogra é uma verdadeira serva de Deus, uma pessoa que dedicou sua vida inteira
a esse trabalho. Portanto, é algo assim difícil para a
gente. Volto a dizer que conversei com minha esposa
nesse instante, tenho acompanhado de perto a cada
dia. Minha mulher, que é mulher de muita fibra, mas
nós temos de compreender que nessas horas, meu
amigo, a gente precisa, cada vez mais, estar juntos
para superar essas dificuldades.
Mas é assim. É o ciclo da vida e nós temos de
enfrentar isso com muita força e, principalmente, com
muita fé em Deus.
É isso. Um abraço, Senador Sérgio Souza.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Walter Pinheiro,
nobre representante do Estado da Bahia, pelo Partido
dos Trabalhadores.
V. Exª tem razão. Nós estamos passando por um
momento de muitas votações. Amanhã mesmo, na
Comissão de Constituição e Justiça, vamos debater
temas importantes, como a PEC da Música, a PEC
dos Tribunais Regionais Eleitorais, e vamos debater
a PEC do Voto Secreto, a que V. Exª se referiu. Nós
sabemos que, se não houvesse voto secreto, em especial na questão de cassação de mandato de Senadores e Deputados, teria sido diferente, no Plenário
da Câmara dos Deputados, na votação do Deputado
Natan Donadon.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Eduardo Amorim.
Enquanto o Senador Eduardo Amorim se dirige
à tribuna, queria registrar que hoje esteve conosco,
até há pouco, aqui no plenário do Senado Federal, o
ex-Governador do Paraná, Orlando Pessuti, que foi
Governador do Paraná pelo PMDB.
Concedo a palavra a V. Exª, Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Sérgio Souza, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado,
todos que nos acompanham pelas redes sociais, ainda
na semana passada, eu falava aqui, desta tribuna, que
temos uma dívida pública gigantesca. E que, só para
se ter uma ideia, o pagamento dessa dívida enorme,
a cada ano, leva cerca da metade do orçamento federal. E todos nós sabemos que o endividamento é o
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principal entrave ao atendimento imediato dos direitos
reivindicados por milhões de brasileiros que clamam
por melhoria dos serviços de saúde, educação, segurança, dentre outros.
Agora, imagine, Sr. Presidente, a situação de
endividamento do meu Estado, o Estado de Sergipe.
Entre os anos de 2008 e 2012, a Dívida Consolidada
Líquida Anual aumentou 200%. Isso, levando-se em
consideração que esses dados estão consolidados até
agosto do ano passado. Hoje, pouco mais de um ano,
esse percentual é bem maior.
E a situação vem se agravando ano a ano.
Atualmente, o quadro que se apresenta é de tirar o
sono de qualquer cidadão que tem, no mínimo, zelo
pelo seu Estado e pelo seu povo. Para se ter uma
ideia, os salários de servidores e pensionistas foram
atrasados, e o funcionalismo público não terá este
ano, segundo o secretário atual da Fazenda, sequer
a reposição salarial, sequer aquilo que a inflação
levou ou corroeu.
Como pode, Sr. Presidente, um governo que trata
seus servidores com tamanho descaso? Ou será que
trabalhadores são apenas os da iniciativa privada? Não,
todos, sejam funcionários públicos, sejam funcionários
de empresas privadas, sem exceção, são, sobretudo,
trabalhadores e, como tal, têm direito a receber seus
salários na data correta e os reajustes que lhes cabem
de fato e de direito.
Sergipe se encontra nessa situação, lamentavelmente, e não é por acaso. O Estado, que é o menor
do País, tem mais Secretarias, Sr. Presidente, que o
Estado de São Paulo. Isso significa uma máquina extremamente inchada e, mais do que isso, prestes a
explodir. Proporcionalmente, somos o segundo Estado
no País que mais gasta do orçamento com pessoal.
Em agosto, os servidores do Estado se reuniram
com o governador em exercício. A pauta era tratar do
acordo coletivo das empresas públicas. Acordo esse
que deveria ter sido assinado em fevereiro deste ano.
E em verdade foi discutido apenas um reajuste linear,
repondo a inflação.
Eis que, esta semana, a informação divulgada
pela Secretaria de Fazenda é de que o Governo do
Estado não tem condições de conceder reajuste salarial aos servidores, pois o Estado está se aproximando do limite máximo de 49%, ultrapassando o limite
prudencial, que é de 46,55%, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A conta é simples, Sr. Presidente, não há mágica. Sergipe precisa urgentemente enxugar a máquina,
diminuir o número de secretarias e de cargos comissionados, com certeza, milhares e milhares, realizar
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cortes e reduzir despesas. Caso contrário, temo pelo
futuro do meu Estado.
Sergipe está mais endividado do que jamais esteve em toda a sua história. Hoje, a dívida pública do
Estado chega a quase R$4 bilhões e quem está pagando essa conta, e vai continuar a pagar, é, sobretudo, o
servidor público estadual – que não tem reajuste nem
sequer daquilo que a inflação corroeu e que vai sentindo no bolso o arrocho salarial – e os demais sergipanos que vivem, trabalham e pagam seus impostos
na nossa terra.
É importante estarmos atentos, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, pois sabemos que um orçamento
nunca é igual ao outro – nunca é igual ao outro –,
entretanto, o pagamento da dívida pública consome a cada ano um percentual maior desse mesmo
orçamento e o endividamento é o principal entrave
ao atendimento imediato dos direitos aos serviços
de saúde, educação, transporte, segurança pública,
dentre tantos outros.
Em Sergipe, já temos o caos instalado em alguns setores, a exemplo da saúde. Não faz muito
tempo, para ser mais preciso, no dia 30 de agosto, a
impressa denunciou que mais de 40 pessoas haviam
morrido à espera de transplante de rim, nos meses de
maio e junho deste ano e que os números poderiam
ser maiores nos meses de julho e agosto. E essa realidade, Sr. Presidente, vem sendo agravada com a
suspensão, em fevereiro do ano passado, das duas
únicas equipes que faziam esse tipo de transplante no
Estado. Condenando muitas vezes esses pacientes,
esses cidadãos, esses pais, essas mães, esses filhos
de famílias a uma máquina de hemodiálise dia sim, dia
não. Muitas vezes, vindo de uma cidade longínqua para
se submeter a hemodiálise na capital, Sr. Presidente.
São quatro horas de sessão, e muitas vezes essas
pessoas, esses cidadãos não vêm com alimentação
adequada, vêm no transporte coletivo, com certeza o
que só faz aumentar todo o sofrimento.
E o que dizer da educação? Matéria publicada
no Jornal da Cidade, na sua edição de domingo passado, nos dá conta que mais de 270 mil sergipanos
não sabem ler nem escrever. É lamentável.
Sr. Presidente, esse é um dado gravíssimo. No
meu Estado, 18,4% da população com 15 anos de idade
ou mais são analfabetos, conforme dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É verdade que, em 2000, Sergipe apresentava uma taxa de
analfabetismo para essa faixa etária de 25,32% e que
dez anos depois, em 2010, houve queda para 6,9%.
Mas não podemos esconder o sol com a peneira – o
índice é ainda muito alto.
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No que diz respeito à segurança pública, a situação não é diferente, Sr. Presidente. Apenas lembrando
o que já dissemos aqui nesta tribuna, os números da
violência em Sergipe são assustadores e extremamente preocupantes. Os dados sobre os crimes violentos
letais intencionais – que englobam homicídio doloso,
latrocínio e lesão corporal seguida de morte – aumentaram de 667, em 2010, para 708, em 2012, fazendo
com que o Estado de Sergipe se tornasse o sexto mais
violento do País. Nunca fomos assim, Sr. Presidente,
sempre fomos um Estado pacífico e ordeiro.
Contudo, os números relacionados a outros tipos
de crimes não são menos preocupantes. Apenas para
citar alguns exemplos: em 2010, houve dois roubos a
banco; em 2011, foram quatorze; o roubo de veículos
aumentou 53%; roubos, 33,34%; estupro, 11,3%.
Em contrapartida, os investimentos em segurança pública sofreram uma redução de 3,8%. Como é
possível, Sr. Presidente?
Esses dados foram apresentados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, juntamente com o Ministério da Justiça, sobre a segurança nos Estados.
Como, diante de tais dados, podemos prever um
futuro melhor para o meu Estado e para o povo do meu
Estado, Sr. Presidente?
Se já falta dinheiro para o reajuste dos salários
dos servidores estaduais, o que dizer dos investimentos nos serviços básicos à população?
Se já faltava dinheiro para o reajuste dos servidores estaduais, o que dizer dos investimentos nos
serviços básicos à população.
Contudo, o governo deveria rever anualmente os
subsídios e os salários dos servidores. Nem isso o governo está fazendo, Sr. Presidente! Isso é uma afronta
ao princípio da irredutibiIidade dos salários. A própria
Constituição Federal prevê no seu art. 37, inciso X,
essa garantia a todos os servidores. Deve haver o envio da proposta de reajuste salarial dos servidores e
essa reposição da inflação não pode ser usada como
argumento para ferir os limites estabelecidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Não se pode mais tolerar a omissão do dever
de emanação normativa para a aplicação do reajuste
inflacionário. E esse comportamento negativo reflete
sobre todos os servidores públicos do meu Estado de
Sergipe.
O que não se pode admitir é Sergipe ser o Estado da desesperança, Sr. Presidente. Disso eu não
comungo e não posso aceitar. Tenho esperança, sim,
no meu Estado e no meu povo e na minha gente, como
disse o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil,
durante a Jornada Mundial da Juventude – abre aspas
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–: “Utopia é respirar e olhar para adiante; portanto, não
deixe que lhe roubem a esperança”.
Perder a esperança, Sr. Presidente, nunca, absolutamente nunca, mas o sentimento que temos em
Sergipe, por parte do governo do Estado, que o governo do Estado mostra, é a desesperança.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Eduardo Amorim. Convido V. Exª a presidir esta sessão para que eu
possa fazer meu pronunciamento.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Passo a palavra ao ilustre
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador que preside esta sessão, Senador
Eduardo Amorim, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
senhoras e senhores, estou no Senado Federal há
2 anos e 3 meses, aproximadamente. Quando aqui
cheguei estava fervilhando, na CCJ, nas Comissões,
o debate sobre reforma política. Dezenas de projetos, de autoria de diversos Senadores, em especial
do Senador Sarney, que era o Presidente do Senado
naquele momento, debatiam a reforma política. Sem
assento na CCJ, lá eu estava permanentemente discutindo, debatendo aqueles projetos sobre reforma
política. Não tinha oportunidade de votar, mas tinha
oportunidade de me expressar sobre os pontos da
reforma que entendia prudentes. Alguns aprovados,
outros chegaram a vir ao plenário, foram aprovados
aqui também, remetidos à Câmara dos Deputados;
e outros não caminharam. A Câmara dos Deputados
também não conseguiu avançar; formou uma comissão que também não avançou. Resumindo, não temos reforma política.
Buscamos agora construir uma minirreforma eleitoral, mudança regras de campanha eleitoral, especificamente. Inclusive, aprovado hoje na CCJ, o substitutivo, já em turno suplementar, de autoria do Senador
Valdir Raupp, que acatou dezenas de emendas das
Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores, inclusive levando em consideração o bojo do projeto inicial do
Senador Romero Jucá. Mas, de reforma política nós
não conseguimos.
Inclusive pretendo ainda, no plenário – talvez
venha a ser votado amanhã, porque era terminativo
na CCJ; mas, para que todos os Senadores venham
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a debater, foi feito um recurso ao plenário e, requerida
a urgência, deve ser amanhã pautado e votado pelo
plenário – pretendo, ainda amanhã, ver uma emenda,
que vou sugerir, para que o próximo Congresso Nacional, para que aqueles que forem eleitos em 2014
para Senador da República, para Deputado Federal
tenham na sua função de legislar, além de fiscalizar, a
obrigação, no prazo estimado máximo de até um ano
antes das eleições de 2016 ou 2018, de aprovar a reforma política. E é sobre esse tema que vim falar hoje
um pouco às senhoras e aos senhores.
Acho, sinceramente, que é pouco – estou falando
sobre o que foi aprovado hoje na CCJ –, pois entendo
que deveríamos, ao longo desta legislatura, que já caminha para o último ano, ter realizado uma profunda
reforma política, tratando de temas fundamentais para
a democracia do País.
Refiro-me, por exemplo, aos debates sobre financiamento público de campanha. Não tenham dúvidas,
aqueles que estão nos ouvindo, que o grande indutor
de corrupção neste País vem dos financiamentos de
campanha, que têm uma consequência que se inicia
durante o processo eleitoral e só termina – quando
termina – no outro processo eleitoral.
Precisamos debater o voto distrital, distrital misto, distrital puro, a fidelidade partidária, o fim das coligações, o voto facultativo, além de outros temas que
efetivamente resultam em mudanças no sistema político-partidário, que dá claros sinais de esgotamento.
A chamada coalizão partidária, no sistema presidencialista que vivemos, tem apresentado evidências de inadequação e ineficiência no que se refere
à participação dos variados partidos no Governo e
também nas relações entre os três Poderes da República. Além disso, tem enfrentado, cada vez mais,
a crítica e resistência da população brasileira em relação a sua representatividade e legitimidade perante
os eleitores.
Infelizmente, Sr. Presidente, não foi possível realizar, antes do próximo pleito eleitoral, a tão necessária reforma política, que a cada início de legislatura
é apresentada à sociedade brasileira como prioritária
e essencial, e é defendida pela maioria absoluta de
ambas as Casas do Parlamento.
Mas, senhoras e senhores, como eu disse há
pouco, hoje votamos, na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal, a minirreforma eleitoral, que
considero positiva para o aperfeiçoamento do nosso
sistema de campanhas eleitorais.
Muitos avanços foram obtidos no sentido de reduzir custos de campanha, evitando abusos e distorções
atualmente provocadas pelo abuso do poder econômico para desburocratizar o registro de candidaturas
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e procurar tornar o processo mais transparente de
forma geral.
Procurei contribuir com o debate, apresentando
inúmeras emendas à matéria. Em uma delas, busquei
aprimorar o funcionamento das pesquisas eleitorais
para tornar mais eficiente a fiscalização dos órgãos
competentes, além de deixar mais claro o trabalho
realizado para conclusão da pesquisa, exigindo inclusive a informação de quem foi pesquisado. Incluímos
também, na obrigação de esclarecer quem pagou pela
pesquisa, a necessidade de apresentação da evidente
nota fiscal.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, qual seja, o
de blindar o processo de influências indevidas, apresentei emenda ao substitutivo aprovado na CCJ hoje,
que visava proibir a realização de enquetes no período eleitoral.
Sabemos que, no período eleitoral, jornais de
finais de semana, blogs, sites, vários outros meios
de comunicação fazem inúmeras enquetes. Vivemos
isso no interior dos nossos Estados, nos pequenos
e médios Municípios. Por vezes, as enquetes são falsas, são mentirosas, nem mesmo foram feitas, mas
aparecem no jornal de final de semana com gráficos
manipulados, com números manipulados, e aquilo é
vendido à população como se fosse uma realidade
da vontade ou da manifestação do eleitor naquele
momento eleitoral. Enquetes no período eleitoral queremos vedar, porque isso é uma manipulação que
fazem alguns políticos durante o processo eleitoral
para levar o eleitor ao erro.
No que diz respeito, Sr. Presidente, à reforma
como deveria ser, faço uma pergunta àqueles que estão nos ouvindo hoje: “Você que está aí em casa, você
que é filiado a um partido político, a qual partido político você é filiado? Qual é a ideologia do seu partido
político? O que é ideologia partidária? Você votou no
partido político ou votou no candidato? Você lembra
em quem votou para deputado estadual e federal? Se
não se lembra, por que não se lembra? Você estudou
a vida pregressa desse cidadão, as propostas dele?
Qual o partido a que ele pertence?”
Então, reforma política é isso! Nós precisamos
fazer reforma política, analisando até mesmo se precisamos de partido político. Alguns defendem o voto
distritão. O que é distritão? Elege o mais votado. Para
vereador, os nove mais votados nos Municípios pequenos; para deputado estadual, os mais votados;
para deputado federal, os mais votados. E assim por
diante. Esse é o distritão. Mas e o partido político?
Deixa de existir.
Em 1966, surgia no Brasil o Movimento Democrático Brasileiro. Qual era a ideologia desse Movimento
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Democrático Brasileiro? Fim da ditadura, eleições diretas para presidente da República, direito de ir e vir,
liberdade de expressão, ideologia.
O que é ideologia partidária? O que é partido
político? Partido político nada mais é do que um grupo
de pessoas que partilham de uma mesma ideia. Essas
pessoas se reúnem e passam a defender conjuntamente aquela ideia, aquela ideologia, e colocam isso
num estatuto, na sua função programática. Isso vira o
programa do partido. Esse programa do partido deve
nortear o seu filiado, e esse filiado deve defender as
bandeiras do seu partido, a ideologia do seu partido, que pode ser defender uma etnia, defender uma
classe social, defender a inclusão social, defender a
igualdade, pode ser diversas coisas, mas tem que conhecer. Pode ser um partido mais de esquerda, mais
de direita ou de centro. Hoje nós não sabemos mais
a qual lado pertence o partido, se ele é mais liberal
ou se ele é mais conservador, porque nós não sabemos nem mesmo qual é a função programática do
partido ou qual é a ideologia do seu partido. E aí, Sr.
Presidente, isso é estatuído de tal forma que o filiado
que vai ser o candidato deve colocar no programa de
governo dele, na proposta dele, que ele entrega, de
casa em casa, ao eleitor, dizendo assim: “Com base
nos preceitos do meu partido, que defendem esta
linha de conduta, eu ofereço a vocês esta proposta
de campanha”. Essa proposta de campanha submetida ao crivo do eleitor vai às urnas, e é escolhida a
melhor proposta.
O sistema é assim! No Brasil, não se vota nas
pessoas, se vota na proposta, se vota no partido, porque a proposta é a do partido. E a proposta tem que
se tornar lei porque, para valer, tem que se tornar lei,
porque a diferença entre o público e o privado é que,
na vida privada, você pode fazer tudo aquilo que você
quiser, desde que a lei não o coíba. Na vida pública,
você só pode fazer o que a lei permite. Para que a
lei permita que a sua proposta possa ser executada,
assumindo o mandato, você encaminha, no Poder
Executivo, à câmara dos vereadores, às assembleias
legislativas, ao Congresso Nacional o projeto de lei
chamado Plano Plurianual, que vale por quatro anos.
Veja a importância de partido! Veja a importância de
ideologia! Veja a importância de função programática!
Veja a importância da ligação entre o candidato e o
partido! Porque a regra é assim.
Neste exato momento, em todas as câmaras de
vereadores do Brasil, vocês estão analisando o PPA. O
PPA vocês têm que olhar se está de acordo com aquilo
que foi votado, com aquilo que foi submetido às urnas
durante o processo eleitoral de 2012.
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Agora, é isso que acontece no Brasil? As pessoas
votam nas pessoas, ou as pessoas votam nos partidos?
Então, por que ter fidelidade partidária? Então,
por que ter quociente eleitoral?
Então, temos que rever esses pontos. Por isso
que precisamos eleger um Congresso Nacional motivado e com a obrigação de promover a reforma política.
Eleições de dois em dois anos? Com o advento
da modernidade, urna eletrônica, assim por diante, não
seria muito mais propício eleição de quatro em quatro anos? Quanto é que custa para o Brasil? Quanto
custa para a sociedade eleição de dois em dois anos?
Voto facultativo ou não...
Sr. Presidente, todavia, entendo necessário que
algumas preocupações sejam adotadas para evitar a
má utilização dessa ferramenta no processo político,
que são as pesquisas eleitorais.
Essas enquetes, como relatei antes, são um
exemplo evidente de ação que deve ser abolida, visto
que são desprovidas de qualquer rigor científico em
sua realização, o que torna demasiadamente simples
os casos de fraude e o direcionamento dos resultados
das enquetes. Foi uma emenda acatada hoje, de minha autoria, na CCJ.
Em outra emenda aprovada, meu objetivo foi
resgatar, do texto original da lei, o necessário tratamento igualitário que deve ser conferido pelas emissoras de rádio e de televisão a todos os candidatos,
excepcionalizando-se, neste particular, apenas as
entrevistas, programas, encontros ou debates realizados pela internet.
Nas duas outras emendas aprovadas, foram feitos pequenos aperfeiçoamentos em relação a dispositivos, com a finalidade de tornar mais claras as definições legais.
Como disse anteriormente, senhoras e senhores, não se trata da reforma política profunda e ampla
que certamente a maioria dos brasileiros gostaria de
experimentar.
Há muito tenho defendido, na tribuna do Senado e nas comissões da Casa, a aprovação do financiamento público de campanha, ou do financiamento
misto – público e privado – de campanha, com a possibilidade de discutirmos a permissão para doações
privadas exclusivas de pessoas físicas, com algum
limite predeterminado.
Enquanto as campanhas políticas forem tidas
como investimento pelas empresas, os mandatários
que receberem essas doações, muito provavelmente,
continuarão comprometidos demasiadamente com os
interesses dos doadores. Cria-se uma relação que não
contribui para o aprimoramento da democracia parti-
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cipativa e, sobretudo, reduz a fundamental liberdade
dos parlamentares para votar.
Também defendo o voto distrital misto, como o
sistema mais adequado para refletir os anseios da
sociedade. Defendo, de forma vigorosa, a fidelidade
partidária, entendendo que os mandatos são dos partidos e não das personalidades, por mais que não seja
assim que ocorra hoje.
Enfim, independentemente da prevalência ou não
das minhas posições, mais importante do que tudo é
que o Congresso Nacional cumpra sua função de deliberar sobre esses temas. Temos que fazer o nosso
dever de casa!
De qualquer maneira, Sr. Presidente, embora não
tenhamos avançado como gostaria a sociedade brasileira, é forçoso reconhecer que a minirreforma eleitoral
que o Senado está prestes a aprovar representa um
avanço no que se refere ao sistema de campanhas
políticas do País.
Assim sendo, espero que o quanto antes possamos concluir a votação dessa matéria para enviarmos
ainda nesta semana à Câmara dos Deputados para
que a mesma possa deliberar antes do início do mês
que vem, ou seja, um ano antes das eleições para que
possa valer ainda para as eleições de 2014, porque
nós estamos prevendo aqui uma redução nos gastos
de campanha, maior transparência das campanhas
eleitorais, em especial, maior participação do cidadão
nas campanhas...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – ... na medida em que nós vamos promover ou
privilegiar aquele que está iniciando, aquele que vai
estar ingressando na vida política nas eleições de 2014.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, desejo a todos uma boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Senador Sérgio Souza, o
senhor tem toda a razão na medida em que ao não fazer a reforma política significa que o Congresso passa
a ter mais uma dívida enorme com o povo brasileiro.
Creio que cometemos um grande equívoco quando optamos por instalar duas comissões, uma aqui no
Senado e outra na Câmara, quando deveria ter sido
uma Comissão Mista. Com certeza se ganharia em
agilidade, em propostas para comungar pensamentos e ideias.
Eu acho que instalar duas comissões tornou a
coisa muito mais distante e gerou, com certeza, essa
frustração para o povo brasileiro e todos nós. Eu sei
que não foi o meu querer nem o seu. Queríamos não
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o remendo eleitoral que está sendo feito, mas sim uma
reforma política ampla que satisfizesse o povo brasileiro.
Infelizmente não foi isso, mas o Congresso tem
sim mais essa grande dívida com toda a Nação e espero que possamos fazer o quanto antes a tão sonhada, desejada, almejada e necessária reforma política.
Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Antes de finalizar esta sessão quero aqui agradecer à Primeira-Dama do meu Estado pela sensibilidade, Drª Eliane Aquino, por ter pedido ao Governador
em exercício para que realmente agiliza, na medida do
possível, a construção do Hospital do Câncer do nosso
Estado. Fica aqui o registro. Quero agradecer a sensibilidade da Primeira-Dama do meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item
12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, sobre o PLS Nº 206/2012, que “acrescenta o
3º–A ao Art. 68 da lei nº 9.610/1998, para que não se
considere como execução pública a utilização de composições musicais ou literomusicais nas unidades de
frequência individual e de uso exclusivo do usuário, nos
empreendimentos destinados à prestação de serviços
de hospedagem”, seja ouvida, também, a Comissão
de Constituição Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2013. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2013
Altera o artigo 231 da Constituição Federal,
para vedar a demarcação de terras indígenas em áreas invadidas.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
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Art. 1º O artigo 231 da Constituição Federal,
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 231. ........................................................
§ 8º O imóvel de domínio público ou particular
objeto de esbulho possessório, turbação ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário
não será objeto de estudo, delimitação, declaração, homologação, regularização ou criação
de terras indígenas, nos dois anos seguintes
à sua desocupação, ou no dobro desse prazo,
em caso de reincidência; e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa
de quem concorra com qualquer ato omissivo
ou comissivo que propicie o descumprimento
dessas vedações.
§ 9º Os processos administrativos já em curso
para estudo, delimitação, declaração, homologação, regularização ou criação de terras indígenas, serão imediatamente suspensos até
o transcurso do prazo informado no parágrafo
anterior, contados da data de desocupação
da área, no caso de esbulho possessório ou
invasão de imóveis rurais. (NR)”
Art. 2º Esta Proposta de Emenda à Constituição
entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Os conflitos indígenas no campo têm se agravado
nos últimos tempos. Com o julgamento do processo da
Raposa Serra do Sol, pelo Supremo Tribunal Federal,
e a edição da Portaria nº 303 da Advocacia Geral da
União, se acreditava que a definição das regras condicionantes para a demarcação de terras indígenas
traria paz ao campo e o fim das invasões.
Contudo, após a suspensão da referida Portaria,
o conflito fundiário entre índios e não índios se intensificou, resultando mais invasões.
No ano de 2012, o Observatório das Inseguranças Jurídicas no Campo do Instituto CNA identificou
mais de 189 conflitos indígenas. No ano de 2013, de
janeiro até agosto, já foram identificadas 85 invasões.
Caso mais emblemático é o do Estado do Mato
Grosso do Sul, em que indígenas contrários à decisão
judicial que reintegrava a posse de proprietários rurais,
no município de Sidrolândia/MS, iniciaram uma série
de invasões violentas, culminando, inclusive, na morte
de um indígena pela polícia.
Assim, buscando desestimular o crime de invasão
de propriedades rurais é fundamental a criação de um
freio que impeça essa prática criminosa. Ao impedir o
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prosseguimento dos processos demarcatórios de terras
indígenas sobre propriedades invadidas, poder-se-á
desestimular novos atos de invasão.
A Medida Provisória nº 2.183-56/2001 (anti-invasão), que acrescentou o parágrafo sexto na Lei nº
8.629/1993, impedia a desapropriação de bens imóveis
invadidos, para fins de reforma agrária. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no acórdão da ADI nº 2.213,
declarou a MP nº 2.183-56/01 como constitucional
e destacou a ilicitude das invasões rurais – esbulho
possessório:
“O ESBULHO POSSSESSÓRIO, MESMO
TRATANDO-SE DE PROPRIEDADES ALEGADAMENTE IMPRODUTIVAS, CONSTITUI
ATO REVESTIDO DE ILICITUDE JURÍDICA...
constitui atividade à margem da lei, sem
qualquer vinculação ao sistema jurídico, a
conduta daqueles que – particulares, movimentos ou organizações sociais – visam pelo
emprego arbitrário da força e pela ocupação
ilícita de prédios públicos e de imóveis rurais,
a constranger, de modo autoritário, o Poder
Público a promover ações expropriatórias,
para efeito de execução do programa de reforma agrária”; e
“O esbulho possessório, além de qualificar-se como ilícito civil, também pode configurar
situação revestida de tipicidade penal, caracterizando-se, desse modo, ato criminoso (CP,
art.161, II; Lei nº 4.947/66, art. 20)”.
Aproveitando-se ainda a inteligência do referido
julgamento, vale reafirmar que “em uma sociedade
estruturada em bases democráticas, (o processo de
criação de terras indígenas), não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos
ilícitos de violação possessória”.
Dessa forma, chamo atenção dos nobres parlamentares para a importância de aprovarmos a presente Proposta de Emenda à Constituição, que objetiva
somente a conquista da paz no campo.
Sala das Sessões,
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
CAPÍTULO VIII
Dos Índios
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, lingual, crenças e tradições,
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios as por eles habitadas em caráter permanente,
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra,
na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha
em risco sua população, ou no interesse da soberania
do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo
que cesse o risco.
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação,
o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
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dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e
a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto
no art. 174, § 3º e § 4º
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Proposta de Emenda
à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios:
– Nº 1.891, de 04 de setembro de 2013, da
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em resposta ao Requerimento nº 664,
de 2013, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves;
– Nº 235, de 06 de setembro de 2013, da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, em resposta ao Requerimento nº 595,
de 2013, de informações, de autoria do Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – O Senado Federal recebeu
Aviso nº 129, de 06 de setembro de 2013, do Ministro
Presidente do Banco Central do Brasil, em resposta
ao Requerimento nº 674, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, parecer
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco União
e Força/PSC – SE) – Foi lido anteriormente o Parecer
nº 994, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, parecer
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 995, de 2013, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre a Sugestão nº
3, de 2013, que conclui pela apresentação do Projeto
de Lei do Senado nº 364, de 2013, que altera a Lei
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para criar o adicional de especialização e de desempenho para os profissionais do magistério público da educação básica.

Quarta-feira 11

62027

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Sobre a mesa, parecer
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 260, de 2013, do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 441, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 260/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 10 de setembro de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284 do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão,
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em turno suplementar, aprovou o Substitutivo, com
as Emendas nos 1-CCJ a 24-CCJ, do Senador Valdir
Raupp ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012,
que “Altera a redação dos arts. 8º, 11, 16, 17-A, 26,
28, 36, 37, 38, 45, 47, 52, 57-A e 77, da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas
para eleições, para reduzir o tempo e diminuir o custo
das campanhas eleitorais e dá outras providências”,
de autoria do Senador Romero Jucá.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Aníbal Diniz, Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – Com referência ao Ofício nº
260, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
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para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno.

Setembro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco União e Força/PSC – SE) – O Senado Federal
recebeu as seguintes matérias da Câmara dos
Deputados:
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(Nº 3.665/2012, na Casa de origem, do Deputado Félix Mendonça Júnior)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Presidência comunica
ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV,
do Regimento Interno, os Projetos serão apreciados
terminativamente pelas Comissões competentes, podendo receber emendas perante a primeira ou única
comissão do despacho pelo prazo de cinco dias úteis,
nos termos do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Presidência recebeu, da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara
nº 65, de 2013 (nº 4.216/2012, na Casa de origem) de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – O Projeto de Lei da Câmara nº 65, de 2013, vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO
INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, faz 191 anos que o
Brasil tornou-se independente, e, a partir daquela data,
7 de setembro de 1822, o país passou a ter soberania
para estabelecer as próprias normas políticas e conduzir sua administração pública.
Venho, portanto, a essa tribuna fazer alguns questionamentos que julgo importantes para a reflexão de
todos nós brasileiros.
A independência, que faz alusão à autonomia,
me faz refletir sobre as seguintes máximas:
Adquirimos, de fato, essa autonomia?
Economicamente falando, o Brasil é capaz de
conduzir as próprias demandas sem atribuir encargos
à população?
Ou os impostos e as altas taxas de juros ainda
representam um porto seguro ao país?
Segundo relatório ‘Doing Business’; do Banco
Mundial, publicado no ano passado, é necessário que
empresas brasileiras de médio-porte – e isso inclui
cada trabalhador brasileiro – produzam 2.600 horas
por ano somente para arcar com impostos.
Na Argentina, por exemplo, essa quantidade de
horas produzidas é de 415 por ano.
Na educação, de acordo com a última Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada
pelo IBGE no final de 2012, ainda há no Brasil 12,9
milhões de pessoas analfabetas.
É de se reconhecer que esse número foi reduzido
ao longo dos últimos anos.
Porém a taxa de analfabetismo funcional – que
representa aquelas pessoas que sabem escrever ou
ler o próprio nome mas que ainda são incapazes de
usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas –,
não agrada.
A mesma pesquisa indica que 30,5 milhões de
brasileiros estão nessa condição.
A maior parte dessa população está localizada
nas regiões norte e nordeste e, não posso me furtar
do seguinte questionamento:
Há quantos anos é sabido que os brasileiros que
habitam essas regiões necessitam de maior atenção
e investimento do poder público?
Quantas gerações ainda vão nascer e crescer
sabendo dessa realidade?
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Nesse dia em que celebramos a independência,
também temos razões para comemorar.
De acordo com o IPEA – Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, vinculado à Presidência da República, nos últimos 5 anos, cerca de 200 mil brasileiros
conquistaram a casa própria.
E os números compreendem todas as regiões
do país. Infelizmente, a região Centro-Oeste, da qual
faço parte, não apresentou resultado significativo, mas,
repito, há no Brasil afora razões para comemorar a
conquista da casa própria por tantos trabalhadores.
Essa mesma pesquisa nos revela, e eu não poderia deixar de citar, que ainda há um grande número
de pessoas, cerca de 2 milhões, que comprometem
30% de sua renda com custeio do aluguel.
Essa realidade se concentra especialmente nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Bahia.
Outro tema que guarda relação direta com o crescimento e desenvolvimento do Brasil é a Infraestrutura.
Tenho dito repetidas vezes que é necessário destravar a burocracia e vencer, de uma vez por todas, a
guerra do papel.
O custo extra das empresas, segundo estudo
do Departamento de Competitividade de Tecnologia
(DECOMTEC), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), é de R$ 17 bilhões ao
ano, devido à precariedade da infraestrutura do país,
incluindo péssimas condições das rodovias e sucateamento dos portos.
Mais uma vez, os efeitos recaem sobre o cidadão,
uma vez que, o custo logístico acaba encarecendo o
produto final em aproximadamente 20%, ou seja, R$
2 a cada R$ 10, de acordo com reportagem do Fantástico de 21 de março deste ano.
Fora esse cenário, ainda temos de lidar com o
desperdício. De acordo com levantamento dessa mesma reportagem, entre Palmas (TO) e Anápolis (GO),
há 700 quilômetros que ainda não podem ser chamados de ferrovias.
O país já gastou R$ 5,1 bilhões e, depois de duas
décadas, continua esperando pelo trem.
Depois da obra toda paga, ficaram tantos problemas acumulados que ainda será preciso gastar mais
R$ 400 milhões.
Recurso originário dos impostos pagos por cada
cidadão brasileiro.
Mas, o governo dá sinais de que está alerta. A
Empresa de Planejamento e Logística (EPL) anunciou
que pretende investir R$ 133 bilhões de reais em 10
mil quilômetros de ferrovias.
Uma tentativa de contornar graves gargalos da
infraestrutura. É um investimento primordial, o pro-
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jeto contempla um modelo integrado dos problemas
e das soluções para as ferrovias, rodovias, portos e
aeroportos.
Se tudo der certo, e conseguirmos tirar essa proposta do papel como foi apresentada, em uma década
o Brasil será outro país, bem mais desenvolvido.
E social e politicamente, somos independentes?
Ou ano após ano nos vemos reféns de índices alarmantes de casos de dengue, por exemplo, que fazem
vítimas fatais de norte a sul do país nos mostrando a
fragilidade de um sistema de saúde que ainda se faz
vítima de ‘um mosquito1.
Nos 3 primeiros meses de 2013 o aumento foi de
279%, chegando a mais de 600 mil casos em todo o
país. Nos resta saber a quem interessa que esse estado de calamidade praticamente se perpetue, porque a
pergunta que se deve fazer é, será realmente que não
temos a solução para extirpar de uma vez por todas a
ação da dengue se conhecemos tão bem sua causa
e seus efeitos?
Essa indagação nos faz ir mais além: Onde está
nossa capacidade de questionamento? Sim, digo isso
porque há alguns meses a população foi às ruas e nos
mostrou a sua força, não física, mas de indignação.
Uma manifestação histórica, apartidária, onde a
única bandeira imposta pela sociedade era da moralidade, reivindicando mudanças no Brasil, na política,
em setores elementares.
Que não tenhamos que esperar mais 191 anos
pela frente para repensar. Que os avanços sejam motivo de comemoração sim, mas, a necessidade de
mudança um constante estado de alerta e reflexão
para todos nós!
Nessa data, meu desejo de que a AGENDA POSITIVA aconteça a cada dias e não caia no esquecimento. E que a população mantenha-se a frente e não
deixe, jamais, de fiscalizar.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, a história da educação brasileira vai
mudar a partir da sanção pela presidenta Dilma Rousseff, nesta segunda-feira (09), no Palácio do Planalto,
da lei que destina 100% dos recursos dos royalties do
petróleo para a Educação (75%) e para a Saúde (25%).
A destinação dos recursos do Pré-sal foi aprovada em votação de um projeto de lei, ocorrida em
agosto último na Câmara dos Deputados cujo texto
estabelecia que os recursos dos royalties do petróleo
seriam divididos na proporção de 75% para a educação e 25% para a saúde.
Em relação ao Fundo Social do Pré-sal, o projeto estabelece que 50% do total dos recursos serão
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destinados à educação e saúde, na mesma proporção
dos recursos dos royalties (75% e 25%).
O governo da presidenta Dilma Rousseff sugerira
desde o início 100% dos royalties para a educação. Mas
as discussões travadas no Congresso Nacional foram
a demonstração de como ainda temos muito que caminhar no sentido de priorizarmos a educação. Desta
forma, o resultado obtido é considerado uma grande
vitória da educação brasileira, e para as partes envolvidas – Governo e parlamento.
Em relação ao Fundo Social do Pré-Sal, ficou
estabelecido que 50% do total dos recursos serão
destinados à educação e saúde, na mesma proporção
dos recursos dos royalties (75% e 25%).
O governo propunha que apenas seria aplicada
em educação 50% dos rendimentos financeiros do
Fundo Social, mantendo intacto o capital principal.
Esta proposta foi acatada pelo Senado, que a ratificou.
Porém, na Câmara dos Deputados, venceu a versão
que destinava metade de todos os recursos do Fundo
Social, não apenas os rendimentos.
De acordo com o projeto aprovado, os royalties que serão destinados para educação e saúde se
referem apenas aos novos contratos da União com
comercialidade declarada a partir de 3 de dezembro
de 2012. Royalties de campos em atividade há mais
tempo, como nos estados produtores do Rio de Janeiro e Espírito Santo, continuarão a ser aplicados pelos
governos estaduais.
Em pronunciamento à Nação, pela passagem do
7 de Setembro, Dia da Independência, a presidenta
Dilma Rousseff afirmou em cadeia de rádio e televisão
que, apesar dos grandes desafios estamos vivendo
em um país, de “grandes resultados”, fruto dos avanços sem precedentes registrados nos últimos anos,
embora sendo ainda, “um país com serviços públicos
de baixa qualidade”.
A presidenta fez esse preâmbulo para introduzir
os estágios dos cinco pactos que propôs nas áreas da
saúde, educação e mobilidade urbana (transportes),
bem como para aperfeiçoar a política e a economia.
Com relação ao Pacto da Educação, a presidenta
ressaltou a partilha dos recursos e do Fundo Social do
Pré-Sal para a educação, considerando, por oportuno,
que esse feito será um dos maiores legados do atual
governo às gerações presentes e futuras, na medida
em que irá trazer para a população brasileira “benefícios permanentes por um período mínimo de 50 anos”,
com o frisou.
No pronunciamento, nossa presidenta lembrou,
ainda, que o governo federal vai leiloar, em outubro
próximo, o Campo de Libra, um imenso campo de
petróleo do pré-sal, que tem um potencial de reserva
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entre 8 a 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo.
Os royalties das áreas já em exploração e daquelas
descobertas neste e em outros campos vão gerar recursos gigantescos para a educação.
Minha expectativa é de que com mais esta riqueza natural, tenhamos mais creches, alfabetização na
idade certa, escolas em tempo integral, ensino médio
profissionalizante, mais vagas em universidades, mais
pesquisa e inovação, e professores mais preparados
e bem remunerados.
Espero, com fervor, que a aplicação destes recursos em educação e saúde se representem menos
desigualdades sociais, econômicas e culturais no Brasil.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando
às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com
Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 615, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 21, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que autoriza o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de
cana-de-açúcar e de etanol que especifica e o
financiamento da renovação e implantação de
canaviais com equalização da taxa de juros;
dispõe sobre os arranjos de pagamento e as
instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB; autoriza a União a emitir, sob a forma de colocação
direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, títulos da dívida pública
mobiliária federal; estabelece novas condições
para as operações de crédito rural oriundas
de, ou contratadas com, recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste
– FNE; altera os prazos previstos nas Leis nº
11.941, de 27 de maio de 2009, e nº 12.249,
de 11 de junho de 2010; autoriza a União a
contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão de recursos,
obras e serviços de engenharia relacionados
ao desenvolvimento de projetos, moderniza-
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ção, ampliação, construção ou reforma da rede
integrada e especializada para atendimento
da mulher em situação de violência; disciplina o documento digital no Sistema Financeiro
Nacional; disciplina a regularização de áreas
ocupadas por entidades de assistência social,
de educação ou templos de qualquer culto no
Distrito Federal; disciplina a transferência, no
caso de falecimento, do direito de utilização
privada de área pública por equipamentos
urbanos do tipo quiosque, trailer, feira, banca
de venda de jornais e de revistas; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na cadeia de produção e comercialização da soja e de seus subprodutos; altera
as Leis nºs 12.666, de 14 de junho de 2012,
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 11.508, de
20 de julho de 2007, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995,
10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3
de janeiro de 2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10.925, de 23 de julho de 2004,
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 4.870,
de 1º de dezembro de 1965 e 11.196, de 21
de novembro de 2005, e o Decreto nº 70.235,
de 6 de março de 1972; revoga dispositivos da
Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 615, de 2013).
Parecer sob nº 51, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Gim (PTB/DF); e Relator
Revisor: Deputado Josias Gomes (PT/BA),
favorável à Medida Provisória e às Emendas
nºs 2, 9, 12, 14, 20, 22 a 24, 26, 41, 50, 52 a
54, 58, 61 a 65, 69, 71, 83, 94, 95, 98, 100,
102 e 103, nos termos de Projeto de Lei de
Conversão, que oferece; e pela rejeição das
demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 10-9-2013)
(Sobrestando pauta a partir de 4-7-2013)
Prazo final prorrogado: 16-9-2013
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
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calização, Relator: Senador Casildo Maldaner
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nilda Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela
inadmissão das emendas oferecidas perante
aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 30-8-2013)
(Sobrestando pauta a partir de 15-7-2013)
Prazo final prorrogado: 27-9-2013
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.032, de 2013 – Art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012 (nº
643/2011, na Casa de origem, do Deputado
Efraim Filho), que dá nova redação ao art.
334 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e acrescenta-lhe
o art. 334-A (aumenta a pena para crimes de
contrabando e descaminho).
A matéria foi despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter
Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
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prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 18, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador Jarbas
Vasconcelos, que altera o art. 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda
do mandato de parlamentar nas hipóteses de
improbidade administrativa ou de condenação
por crime contra a Administração Pública.
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Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador Renato Casagrande,
que acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da
Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento nº 809, de
2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que cria
Tribunal Regional Federal com jurisdição nos
Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte
e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Calendário Especial –
Requerimento nº 1.048, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2013 (nº 580/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
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do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e
outras Remunerações Auferidas por Membro
de Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em
2 de setembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 972, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Francisco Dornelles.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
16
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
17
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
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licitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
18
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
19
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
20
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (cancelamento de CNPJ no caso de
utilização de mão-de-obra escrava).
21
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
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2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
22
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.
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citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
27
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 974, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 (
que já se encontra apensado ao Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2007), todos complementares, por regularem matéria correlata (aplicação da receita pública da União em
ações e serviços públicos de saúde).

24
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

28
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto
de Lei do Senado nº 323, de 2012, por regularem matéria correlata (alterações na Lei de
Licitações).

23
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

25
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
26
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-

29
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando que o Projeto de Lei da Câmara nº
32, de 2007, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da
Lei de Licitações e Contratos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 2 minutos.)

62196 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62197

62198 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62199

62200 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62201

62202 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62203

62204 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62205

62206 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62207

62208 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62209

62210 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62211

62212 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62213

62214 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62215

62216 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62217

62218 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62219

62220 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62221

62222 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62223

62224 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62225

62226 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62227

62228 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62229

62230 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62231

62232 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62233

62234 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62235

62236 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62237

62238 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62239

62240 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62241

62242 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62243

62244 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62245

62246 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62247

62248 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62249

62250 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62251

62252 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62253

62254 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62255

62256 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62257

62258 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62259

62260 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62261

62262 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62263

62264 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62265

62266 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62267

62268 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62269

62270 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62271

62272 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62273

62274 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62275

62276 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62277

62278 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62279

62280 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62281

62282 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62283

62284 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62285

62286 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62287

62288 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62289

62290 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62291

62292 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62293

62294 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62295

62296 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62297

62298 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62299

62300 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62301

62302 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62303

62304 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62305

62306 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62307

62308 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62309

62310 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62311

62312 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62313

62314 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62315

62316 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62317

62318 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62319

62320 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62321

62322 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62323

62324 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62325

62326 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62327

62328 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62329

62330 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62331

62332 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62333

62334 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

62335
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