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1.3.4 – Leitura de requerimento
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realizados por entidades da administração pública indireta relacionados à aquisição da Refinaria de Pasadena
no Texas(EUA); aos contratos entre a Petrobrás e a empresa holandesa “SMB Offshore”; ao lançamento ao mar de
plataformas inacabadas; ao superfaturamento na construção de refinarias; às atividades da Petrobras e do Porto
de Suape para viabilizar a construção e a operação da Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco; os contratos para
aquisição, manutenção e operação de trens, metrôs e sistemas auxiliares, em São Paulo e no Distrito Federal,
que envolvam as empresas referidas no acordo de leniência firmado pela Siemens; e os convênios e contratos,
firmados por órgãos e entidades estaduais e municipais, para aquisição de equipamentos e desenvolvimento de
projetos na área de tecnologia da informação e utilizando recursos da União......................................................................
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e outros assuntos..................................................................................................................................................................................................................
1.4.2 – Comunicação da Presidência
Convocação de sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 8 de abril do corrente, terça-feira,
às 12 horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear os 25 anos da criação do Superior Tribunal
de Justiça...........................................................................................................................................................................................................
1.4.3 – Substitutivo recebido da Câmara dos Deputados
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166/2010 (nº 8.046/2010, naquela Casa), que trata do Código
de Processo Civil............................................................................................................................................................................................
1.4.4 – Leitura de requerimentos
Nº 304/2014, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando informações ao Ministro de Estado
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Nº305 /2014, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando informações ao Ministro de Estado
da Fazenda........................................................................................................................................................................................................
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Nº 309/2014, de autoria do Senador Zeze Perrela, solicitando a oitiva da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática sobre o Projeto de Lei do Senado nº 86/2014.........................................................
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Nº 311/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
da Srª Gabriela Teles Messias......................................................................................................................................................................
Nº 312/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
da Srª Tânia Maria da Rocha........................................................................................................................................................................
Nº 313/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
da Srª Rosangela Cardoso da Costa.........................................................................................................................................................
Nº 314/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
da Srª Adriane da Silva Fernandes............................................................................................................................................................
Nº 315/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Carlos Alberto da Silva Silveira......................................................................................................................................................
Nº 316/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Ricardo Oliveira Santos....................................................................................................................................................................
Nº 317/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Domingos Messias de Souza..........................................................................................................................................................
Nº 318/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Sebastião Alves de Araújo...............................................................................................................................................................
Nº 319/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Robert da Cunha Moraes.................................................................................................................................................................
Nº 320/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Lincoln Oliveira de Souza................................................................................................................................................................
Nº 321/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
da Srª Clarice Gomes Pires e do Sr. João Jorge Duarte Pires...........................................................................................................
Nº 322/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Ozaias Costa de Almeida.................................................................................................................................................................
Nº 323/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento
da Srª Quézia Guedes de Souza e do Sr. Luiz Miguel Guedes de Souza.....................................................................................
1.4.5 – Pareceres
Nº 237/2014, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre o Ofício “S” nº 2/2009........
Nº 238/2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 3/2014 (conclui pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 48/2014).................................................................................................................
Nº 239/2014, da Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 507/2007
Nº 240/2014, da Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 42/2005.........................................................................................................................................................................................................
1.4.6 – Comunicações da Presidência
Arquivamento do Ofício “S” nº 2/2009........................................................................................................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 48/2014, resultante de parecer lido anteriormente...................................................................................
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 507/2007 continue sua tramitação...........................................................................
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Nº 17/2014 (nº 87/2014, na origem), encaminhando o relatório com as características das operações de
crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de fevereiro do corrente, a tabela demonstrativa da Dívida
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita
Corrente Líquida dos Municípios.............................................................................................................................................................
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1.4.9 – Projetos recebidos da Câmara dos Deputados
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Ata da 43ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 1º de abril de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro,
Paulo Paim, Eduardo Suplicy, das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia e do Sr. Pedro Simon
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 51 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) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes,
o Aviso n° 193-GP/TCU (na origem), acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, que
trata do Acompanhamento da Gestão Fiscal de Órgãos e Poderes da União, referente ao 2º quadrimestre de 2013.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita publicação no Diário do Senado Federal de 2/4/2014.
Comunicar-se-á à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 193-GP/TCU
Brasília, 27 de março de 2014.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão n° 542/2014 (acompanhado dos
respectivos Relatório e Voto), proferido pelo Plenário deste Tribunal na Sessão de 12/3/2014, ao apreciar o processo n° TC-028.020/2013-8, que trata do acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal (RGF), referentes ao
2° quadrimestre de 2013, com o objetivo de apurar o atendimento das determinações estabelecidas pela Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
ACÓRDÃO Nº 542/2014 – TCU – PLENÁRIO
1. Processo n° TC 028.02/2013-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto V: Auditoria.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados, Presidência da República, Ministério Público da União, Conselho
Nacional de Justiça, Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito
Federal e Territórios, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça do Trabalho.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag).
8. Advogado(s) constituído(s) nos autos: não há.
9. Acórdao :
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do Relatório de Acompanhamento dos relatórios
de gestão fiscal (RGF) referentes ao 2º quadrimestre de 2013, publicados pelos órgãos Câmara dos Deputados,
Presidência da República, Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério Público, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas
da União, órgãos da Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgãos da Justiça Eleitoral, Justiça
Militar e órgãos da Justiça do Trabalho, com o objetivo de apurar o atendimento das determinações estabelecidas pela Lei Complementar n.º 101, de 4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1 considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao
2º quadrimestre do exercício de 2013, em obediência aos seus arts. 54 e 55, e também ao inciso I do art. 5º da
Lei n.º 10.028/2000;
9.2 considerar cumpridos, no 2º quadrimestre do exercício de 2013, os limites prudencial e máximo da
despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar n.º 101/2000;
9.4 considerar o endividamento da União compatível com os limites das dívidas mobiliária e consolidada,
propostos pelo Presidente da República e em apreciação pelo Senado Federal, mediante os Projetos de Lei da
Câmara dos Deputados n.º 54/2009, e de Resolução do Senado Federal 84/2007, respectivamente;
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9.5 considerar atendidos os limites previstos na Resolução do Senado Federal n.º 48/2007, para o montante de operações de crédito e de garantias concedidas pela União;
9.6 considerar atendidas as exigências de publicação da limitação de empenho e movimentação financeira, em obediência ao art. 9º da Lei Complementar n.º 101/2000, e também ao inciso III do art. 5º da Lei n.º
10.028/2000, à exceção do Poder Executivo, quanto ao prazo previsto para edição dos atos relativos ao segundo bimestre;
9.7 informar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Gabinete Civil da Presidência da República
sobre a necessidade de edição de lei complementar para regular a redistribuição dos limites de despesa com
pessoal no âmbito do Poder Judiciário, devido às modificações atinentes à criação de novos órgãos, encaminhando à Presidência da Casa cópias deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam;
9.8 encaminhar cópias deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fulcro no art. 59 da Lei Complementar n.º 101/2000;
9.9 arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno
10. Ata nº 7/2014 – Plenário.
11. Data da Sessão: 12/3/2014 – Ordinária
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0542-07/14-P
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (na Presidência), Valmir Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Benjamin
Zymler, Raimundo Carreiro (Relator), José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André Luís de
Carvalho e Weder de Oliveira

(Assinado eletronicamente)

(Assinado eletronicamente)

Aroldo Cedraz
na Presidência

Raimundo Carreiro
Relator

Fui presente:
(Assinado eletronicamente)

Paulo Soares Bugarin
Procurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC 028.020/2013-8
Natureza: Acompanhamento
Entidades: Câmara dos Deputados, Presidência da República,
Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério
Público, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de
Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e
Territórios, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça do Trabalho
Responsáveis/interessados: não há
Advogado: não há
Sumário: ACOMPANHAMENTO. RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
DO 2° QUADRIMESTRE DE 2013. CONSIDERAR ATENDIDAS AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS, COM RESSALVA. ALERTA.
Relatório:
Trata-se de Relatório de Acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal (RGF) referentes ao 2º quadrimestre de 2013, publicados pelos órgãos Câmara dos Deputados, Presidência da República, Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério Público, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior
Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, órgãos da Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgãos da Justiça Eleitoral, Justiça Militar e órgãos da Justiça do Trabalho,
com o objetivo de apurar o atendimento das determinações estabelecidas pela Lei Complementar n.º 101, de
4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
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Transcrevo, a seguir, em atenção ao art. 1º, § 3º, I, da Lei 8.443, de 1992, excerto da instrução na qual são
analisadas as razões recursais oferecidas pelo responsável (peças 34).
RESUMO
Foi realizado acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 2º quadrimestre de
2013, publicados pela Câmara dos Deputados, Presidência da República, Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério Público, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça,
Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, órgãos da Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgãos da Justiça Eleitoral, Justiça Militar e órgãos da Justiça do Trabalho, com o objetivo de
apurar se as determinações estabelecidas pela Lei Complementar 101, de 4/5/2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), estão sendo atendidas.
As análises são referentes ao acompanhamento das publicações e do envio ao Tribunal de Contas da
União dos RGFs concernentes ao 2º quadrimestre de 2013 pelos titulares dos Poderes e órgãos da esfera federal, nos termos dos arts. 54 e 55 da LRF e do inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000 (Lei de Crimes
Fiscais); às apurações da receita corrente líquida e da despesa com pessoal, da dívida pública, das operações
de crédito, das garantias concedidas e contragarantias recebidas – itens que, por força do § 1º do art. 55 da
LRF, compõem apenas o RGF do Poder Executivo.
Nesse contexto, verificou-se o atendimento dos dispositivos estabelecidos na LRF, bem como dos limites
impostos pelo Senado Federal à União por intermédio da Resolução 48, de 21/12/2007.
Como forma de direcionar os esforços da equipe, em face da grande quantidade de informações, uma
vez que os trabalhos compreendem a análise dos relatórios de todos os órgãos autônomos da União, foi efetuada a consolidação dos valores das despesas com pessoal dos órgãos em tela, no período de setembro/2012
a agosto/2013.
Para avaliar se os números divulgados pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da LRF estão de
acordo com as determinações nela contidas, dividiu-se a despesa líquida com pessoal de cada Poder e órgão
pela receita corrente líquida da União e, por intermédio dos resultados obtidos, realizaram-se comparações
com os limites legal (art. 20), prudencial (art. 22) e de alerta pelo Tribunal de Contas da União (art. 59).
As constatações podem ser resumidas nos seguintes achados:
a) Todos os órgãos cumpriram as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de
Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2013, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da LRF e ao inciso I do art.
5º da Lei 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais);
b) Com exceção do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, todos os demais órgãos publicaram
seus respectivos relatórios dentro do prazo legal, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
c) Houve disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 2º quadrimestre de 2013 no SISTN
por parte de todos os órgãos listados no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
d) Os níveis de endividamento da União se apresentam compatíveis com os limites das dívidas mobiliária e consolidada líquida constantes nos projetos de Lei da Câmara 54/2009 e de Resolução do Senado
84/2007, respectivamente;
e) Foram observados os limites fixados pelo Senado Federal na RSF 48/2007 para o montante de operações de crédito e de garantias concedidas pela União;
f) Foram atendidas as exigências de publicação da limitação de empenho e movimentação financeira, em
obediência ao art. 9º da Lei Complementar 101/2000, bem como ao inciso III do art. 5º da Lei 10.028/2000,
à exceção do Poder Executivo, quanto ao prazo previsto para edição dos atos relativos ao terceiro bimestre.
Entre os benefícios esperados decorrentes deste acompanhamento, destacam-se o aumento da transparência da gestão fiscal e a melhoria na apuração e divulgação das informações econômicas, financeiras e contábeis.
[...]
INTRODUÇÃO
1. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) deverá ser
emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos autônomos da União, publicado, quadrimestralmente, e

14

Quarta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até trinta dias após o encerramento
do período a que corresponder. Prazo este que, para o 2º quadrimestre, encerra-se em 30 de setembro.
2. Nesse sentido, os presentes autos versam sobre o acompanhamento das publicações e do envio a esta
Corte de Contas dos RGFs concernentes ao 2º quadrimestre de 2013 pelos titulares dos Poderes e órgãos
da esfera federal, nos termos dos arts. 54 e 55 da LRF e do inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000
(Lei de Crimes Fiscais), bem como sobre a análise do conteúdo neles divulgado, nos termos do art. 117
da Lei 12.708, de 17/8/2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013.
II. PUBLICAÇÃO E ENVIO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
3. Os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 2º quadrimestre de 2013 foram publicados e encaminhados
a este Tribunal pelos Poderes e órgãos públicos federais relacionados no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo a determinação contida no inciso I do art. 5º da Lei 10.028/2000.
4. As informações sobre as publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal constam do Anexo I deste relatório.
5. Com exceção do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, todos os demais órgãos publicaram seus
respectivos relatórios dentro do prazo legal, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. O tribunal que publicou o RGF com atraso justificou o fato alegando que no último dia para a publicação
o sítio da Imprensa Nacional ficou inoperante durante todo o dia, só voltando a operar após as 18 horas.
7. Considerando que o atraso na publicação foi de apenas um dia, levando-se em conta o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, que a justificativa apresentada pelo Tribunal comprova
que não houve dolo ou desídia em publicar o RGF no prazo legal, entende-se, salvo melhor juízo, que a justificativa e providência apresentadas foram suficientes para afastar a aplicação de qualquer sanção pelo
descumprimento do prazo legal de publicação do Relatório de Gestão Fiscal de que trata o art. 54 da LRF.
8. Finalizando o presente título, observa-se que todos os RGFs referentes ao 2º quadrimestre de 2013 foram encaminhados a esta Corte.
III. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
9. A Receita Corrente Líquida (RCL) é o denominador comum de vários limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre ela são calculados os percentuais de despesas com pessoal, de operações de crédito, de
garantias e contragarantias e da dívida consolidada.
10. No contexto da verificação da RCL, podem ocorrer desdobramentos como corte de pessoal, de serviços terceirizados ou a necessidade de redução de outras despesas correntes. Portanto, é de fundamental
importância a precisa identificação de seu montante.
11. Em relação aos valores, no segundo quadrimestre de 2013, a RCL atingiu o montante de R$ 625,4
bilhões, com aumento de 0,69% em relação ao primeiro quadrimestre de 2013, cujo montante foi de
R$ 621,1 bilhões. A tabela a seguir mostra a evolução analítica da RCL nos últimos três anos, por quadrimestre.
Tabela 1. Evolução Analítica da Receita Corrente Líquida por Quadrimestre

Abril de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 2

15

12. Pelo Gráfico 1, seguinte, percebe-se que a RCL da União possui uma trajetória de crescimento contínuo, saindo de um valor de R$ 499,8 bilhões no terceiro quadrimestre de 2010 para R$ 625,4 bilhões no
2º quadrimestre de 2013, gerando uma situação confortável para os órgãos federais no que tange ao
cumprimento dos limites estabelecidos na LRF.
Gráfico 1. Receita Corrente Líquida da União

Fonte: STN.

IV. SISTEMA DE COLETA DE DADOS CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (SISTN)
13. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 (Lei 12.708/2012) determina, no art. 117, que os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da LRF disponibilizarão, por meio do Sistema de Coleta de
Dados Contábeis e Fiscais dos Entes da Federação (SISTN), os respectivos Relatórios de Gestão Fiscal, no
prazo de até quarenta dias após o encerramento de cada quadrimestre. Para o 1º quadrimestre de 2013,
tal prazo encerrou-se em 10/10/2013.
14. Com base em informações obtidas no sítio da internet do Tesouro Nacional, todos os órgãos disponibilizaram os Relatórios de Gestão Fiscal no SISTN.
V. DESPESAS COM PESSOAL
15. Objetivando a visualização geral do cumprimento da LRF, no que diz respeito às despesas com pessoal,
com base nos Relatórios de Gestão Fiscal publicados, é apresentado a seguir o sumário correspondente,
cujos valores foram calculados e conferidos por esta equipe no Anexo II do presente relatório. A conferência dos valores de despesa com pessoal apresentadas pelos órgãos da União é feita por meio de cotejamento de informações extraídas do Siafi, módulo gerencial, levando-se em consideração os elementos
de despesa que compõem o Grupo de Natureza da Despesa (GND) 1 – Pessoal e o elemento de despesa
34, Terceirizações em Substituição de Servidor ou Empregado Público, do GND 3 – Outras Despesas Correntes. A Tabela 2 apresenta as despesas de pessoal conforme informado pelos órgãos.
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Tabela 2. Despesas com Pessoal – 2º Quadrimestre de 2013

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal dos Poderes e órgãos federais do 2º quadrimestre de 2013.
Notas:
1 Art. 20 da LC 101/2000;
2 Parágrafo único, art. 22 da LC 101/2000;
3 Inciso II, §1º, art. 59 da LC 101/2000;
4 Amapá, Roraima e Distrito Federal;
5 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
6 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
7 O limite consolidado de pessoal da justiça do trabalho é de 3.053295% da RCL e não 3,053297% da RCL como foi informado pelo TST.

16. Dos números apresentados na tabela anterior, verifica-se que os limites prudencial (art. 22) e máximo (art. 20) referentes às despesas com pessoal dos três Poderes, do Tribunal de Contas da União e do
Ministério Público da União foram cumpridos no 2º quadrimestre de 2013.
17. É de relevo destacar que os limites de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário foram redistribuídos por
meio da Resolução-CNJ 177/2013, a qual será abordada na seção V.1 deste relatório.
18. Em relação ao crescimento nominal da despesa líquida com pessoal (DLP) da União, tem-se que
esta vem crescendo em média 3% a cada quadrimestre, neste último quadrimestre o crescimento foi de
2,59%. A relação entre relação DLP/RCL, parâmetro adotado pela LRF, aumentou um ponto percentual
em relação ao quadrimestre anterior, chegando a 29% da RCL.
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Gráfico 2. Relação entre Despesa Líquida com Pessoal da União e a Receita Corrente Líquida

Fonte: STN.

V.1 Análise do Conselho Nacional de Justiça
19. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão que integra a estrutura do Poder Judiciário, tendo sido
instituído pela Emenda Constitucional 45, publicada no DOU de 31/12/2004, que inseriu o inciso I-A no
art. 92 da Constituição. Segundo a norma do inciso III do § 2º do art. 20 da LRF, promulgada em maio
de 2000, a repartição dos limites globais entre os Poderes e órgãos da esfera federal deveria contemplar,
no âmbito do Judiciário, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição. Dessa forma, o rol dos órgãos
que integram o Poder Judiciário da União fica acrescido do CNJ, o qual deve se submeter às disposições
da referida lei complementar.
20. Em 2005, o CNJ editou a Resolução 5, retificada no DOU de 26 de setembro, por meio da qual o limite
de 6%, fixado para o Poder Judiciário da União, foi redistribuído entre os órgãos que integram o respectivo Poder, de modo a contemplar o CNJ. Assim, foram fixados os seguintes limites máximo e prudencial
para o Poder Judiciário da União, exceto para o Supremo Tribunal Federal, que editou ato próprio para
a definição dos seus limites, a saber:
Tabela 3. Limites do Poder Judiciário da União
Órgão

Limite Máximo
Limite Prudencial
Resolução-CNJ 5/2005 – Retificada no DOU 26/9/2005
Conselho Nacional de Justiça
0,006000%
0,005700%
Superior Tribunal de Justiça
0,224276%
0,213062%
Justiça Federal
1,194704%
1,134969%
Justiça Militar
0,101798%
0,096708%
Justiça Eleitoral
0,924375%
0,878156%
Justiça do Trabalho
3,475121%
3,301365%
Portaria-STF 82/2005 – Retificada no DOU de 27/9/2005
Supremo Tribunal Federal
0,073726%
0,070040%
Fonte: DOU.
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21. Naquela oportunidade, considerando a necessidade de implantação do Conselho Nacional de Justiça,
o Acórdão 259/2006-TCU-Plenário acolheu as justificativas apresentadas pelo CNJ para a alteração dos
limites de despesa com pessoal por meio de resolução. Em outras oportunidades (Acórdão 289/2008-TCU-Plenário e 3.247/2010-TCU-Plenário), o TCU admitiu a alteração dos limites de pessoal da Justiça Federal
e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por meio de resolução e decreto, respectivamente, sempre em caráter excepcional e reiterando a necessidade de os órgãos buscarem a alteração
legislativa da Lei Complementar 101/2000.
22. De fato, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a edição de resoluções não é a forma adequada
para tratar de alterações dos limites de pessoal do Poder Judiciário Federal, e sensível às recomendações
desta Egrégia Corte de Contas, enviou ao Congresso Nacional, em outubro de 2009, anteprojeto de lei
complementar com proposta voltada para o saneamento desta situação. O anteprojeto, que recebeu o
número PLP 530/2009, propõe a inserção de um sétimo parágrafo ao citado art. 20 da Lei Complementar 101/2000, in verbis:
§ 7º No âmbito do Poder Judiciário da União, os limites repartidos na forma prevista no § 1º deste artigo
poderão ser revistos por ato conjunto do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça,
ouvidos os Tribunais Superiores.
23. Em 2010, o relator do projeto de alteração legislativa, Deputado João Paulo Cunha, da Comissão de
Finanças e Tributação, apresentou parecer pela aprovação da proposta, contendo redação substitutiva,
voltada para o aprimoramento da proposta, cujo teor é apresentado a seguir.
§ 7º No âmbito do Poder Judiciário, os limites repartidos na forma prevista no § 1º deste artigo poderão
ser revistos, mediante a aplicação de critérios objetivos, de acordo com a necessidade de expansão das
atividades jurisdicionais dos respectivos órgãos, com efeito, a partir do exercício seguinte àquele em que
ocorrer a revisão e desde que seja observada a vigência mínima de dois anos, sem prejuízo das demais
determinações desta Lei Complementar:
I – na esfera Federal, por ato conjunto do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça,
ouvidos os Tribunais Superiores;
II – na esfera Estadual, por ato do Conselho Nacional de Justiça.
24. Cabe salientar, ainda, a existência do Projeto de Lei do Senado (PLS) 229/2009, de autoria do então
Senador da República Tasso Jereissati, cujo art. 159, ao propor a alteração do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no teor apresentado a seguir, também pacificaria a questão.
Art. 159. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.20. .....................................................................................................................................................................................
§ 3º Os limites para a despesa com pessoal dos tribunais integrantes das Justiças no âmbito da União e
dos Estados serão repartidos mediante aplicação do disposto no § 1o deste artigo, podendo ser subsidiariamente revistos a partir da adoção de critérios que também considerem a respectiva demanda de
acesso à Justiça ou a população da jurisdição, cujo efeito dar-se-á a partir do exercício seguinte àquele
em que ocorrer a revisão e desde que seja observada a vigência mínima de dois anos, sem prejuízo das
demais determinações desta Lei Complementar, conforme dispuser o órgão de que trata o artigo 103-B
da Constituição Federal.
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 7º Nos casos de criação ou extinção de tribunais de que trata o art. 96, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, os limites, serão, respectivamente, reduzidos ou acrescidos entre os tribunais integrantes da
mesma Justiça, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 3º deste artigo.” (grifou-se)
25. Com as alterações propostas, a primeira, de autoria do STF, atendendo à recomendação do TCU, e
a segunda, de moto próprio por parte do Senado, ficaria sanada a questão. Ocorre que a proposta de
alteração da LRF por parte do STF ainda se encontra na Comissão de Finanças e Tributação, não tendo
sido, portanto, apreciada pelo Congresso nos moldes previstos pela Magna Carta para alterações de leis
complementares. Já a segunda proposta se encontra na Subsecretaria de Coordenação Legislativa do
Senado, também sem apreciação.
26. Em 6/8/2013, não tendo havido ainda a alteração proposta na LRF, o Conselho Nacional de Justiça
publicou a Resolução 177/2013, alterando mais uma vez os limites de despesa de pessoal dos órgãos
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do Judiciário e redistribuindo o limite global de 6% da RCL de forma a propiciar o aumento do limite de
despesa de pessoal do CNJ de 0,006% da RCL para 0,017% da RCL, ou seja, aumentou-se em 2,83 vezes
o limite de pessoal daquele órgão.
Tabela 4. Limites do Poder Judiciário da União – Resolução-CNJ 177/2013
ÓRGÃO
Conselho Nacional de Justiça
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal
Justiça Militar
Justiça Eleitoral
Justiça do Trabalho
Supremo Tribunal Federal

Limite Máximo
0,017000%
0,223809%
1,628936%
0,080576%
0,922658%
3,053295%
0,073726%

Limite Prudencial
0,016150%
0,212619%
1,547489%
0,076547%
0,876525%
2,900630%
0,070040%

Fonte: DOU.

27. De acordo com a Resolução-CNJ 177/2013, o aumento do limite de despesa de pessoal do CNJ fez-se
necessário porque o limite estabelecido pela Resolução-CNJ 5/2005 mostrou-se insuficiente para a situação atual de estruturação daquele órgão. O CNJ aduz, ainda, que o critério de repartição dos limites de
pessoal entre os tribunais, definido no §1º do art. 20 da LRF, não pode ser aplicado àquele Conselho, cuja
criação ocorreu em data posterior.
28. Esta equipe mantém o entendimento das equipes anteriores, de que a alteração dos limites de despesa de pessoal dos tribunais e do Conselho Nacional de Justiça requer alteração da Lei Complementar
101/2000, pois os limites são parâmetros fixos que não podem ser alterados por ato próprio dos órgãos
do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. Deve-se ressaltar que o próprio Supremo Tribunal Federal, na
justificação apensada ao anteprojeto de lei complementar enviado ao Congresso Nacional, reconhece
a necessidade de alteração legislativa para este mister.
29. Entretanto, não se pode negar que o Supremo Tribunal Federal fez o que estava ao seu alcance para
sanar a questão, ao enviar ao Congresso Nacional anteprojeto de lei complementar voltado para alteração da LRF. Não pode ser atribuída culpa, ou negligência, ao órgão máximo do Judiciário Brasileiro,
se o anteprojeto, mais de quatro anos após o seu envio, mesmo tendo sido classificado com regime de
tramitação prioritária, ainda não foi votado por aquela casa legislativa.
30. Deve-se entender que as necessidades da administração pública não são estáticas, imutáveis, mas
adaptáveis às necessidades que exsurgem conforme a dinâmica evolutiva do tecido social e institucional.
Embora não seja o desejável em um mundo ideal, um órgão com a complexidade de um conselho voltado
para o controle de todo o judiciário nacional não nasce pronto, acabado, mas evolui com as contínuas
necessidades que só ao longo do tempo podem ser observadas. Assim ocorreu, segundo contido no Ofício 10/GP/SPR (peça 3) com o CNJ, que teve acrescidos à sua estrutura os departamentos de Pesquisas
Judiciárias – DPJ e de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução
de Medidas Socioeducativas – DMF, não previstos inicialmente quando de sua criação. Em 2011, com a
edição da Lei 12.463, o Conselho passou a dispor de 210 cargos efetivos e 27 cargos em comissão, contando ainda com 76 funções comissionadas, uma quase duplicação do número de servidores efetivos do
órgão, que conta atualmente com 114 servidores efetivos. Estes fatos, como se viu, acabaram por exigir
um redimensionamento dos limites de pessoal do órgão.
31. Deve-se salientar que a criação do CNJ foi realizada por intermédio de Emenda Constitucional, de
número 45, e esta, ao criar um órgão e suas atribuições, necessariamente, mesmo que de forma implícita, obriga a que haja um provimento de recursos para a adequada, na medida do fiscalmente possível,
lotação dos recursos humanos necessários para o seu funcionamento. Ademais, ao realizar a ampliação
do seu limite de 0,006% para 0,017% da receita corrente líquida, o CNJ não alterou o limite global de 6%
para o Poder Judiciário, não pondo em risco, portanto, a estabilidade fiscal, principal objetivo da Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas sim reduziu os limites percentuais dos demais órgãos do Judiciário Federal,
excluindo-se o STF. Esta redução se deu com anuência unânime dos representantes do Poder Judiciário,
em um colegiado representando os diversos tribunais que tiveram seus limites de pessoal reduzidos para
que a efetivação do aumento do limite do CNJ ocorresse.
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32. Desta forma, embora não seja o formato ideal, a equipe entende que, dada a situação fática atípica
existente, deve-se considerar que a alteração realizada por intermédio da Resolução-CNJ 177/2013 é aceitável, dada a criação do CNJ por uma emenda constitucional em data posterior à promulgação da LRF, uma
vez que retardar o processo de evolução do órgão até a apreciação do PLP 530/2009 ou do PLS 229/2009
poderia trazer prejuízos consideráveis às atividades de controle do Judiciário levadas a cabo pelo órgão.
VI. LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
VI.1. Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas
33. Com o objetivo de garantir o alcance das metas fiscais, o art. 9º da LRF prevê a hipótese de limitação
de empenho e movimentação financeira dos Poderes e do Ministério Público. Consoante seu §2º, tal limitação não pode atingir as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as despesas constitucionais e legais do ente, bem como as despesas ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
34. Pelo art. 49 da LDO/2013, se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo apurará o montante da limitação e informará, até o 22º dia após o encerramento
do bimestre, a parcela que caberá a cada um dos Poderes e ao MPU.
35. Como subsídio, o §4º do art. 49 determina que o Poder Executivo encaminhe, no mesmo prazo do
parágrafo anterior, ao Congresso Nacional e aos órgãos orçamentários dos Poderes e do MPU, relatório
a ser apreciado pela Comissão Mista de que trata o art. 166, §1º, da Constituição.
36. Os relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas devem conter análise de receitas, despesas e parâmetros macroeconômicos que fundamentem a necessidade de limitação de empenho, quando
houver. Se a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira for identificada fora da
avaliação bimestral, ela deve ser aplicada somente ao Poder Executivo.
37. De posse das informações dos esforços fiscais, os Poderes e o MPU têm até o trigésimo dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre para editarem ato próprio efetuando suas respectivas
limitações de empenho.
38. Destaque-se que o art. 3º da LDO/2013 permite que a meta de superávit primário constante do Anexo
de Metas Fiscais seja reduzida em razão da realização de investimentos prioritários relativos ao Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), ao Plano Brasil sem Miséria (PBSM) e àqueles constantes do Anexo
VII da LDO/2013, bem como de desonerações de tributos. A Lei 12.795/2013, que alterou a lei de diretrizes,
ampliou esse montante de abatimento de R$ 45,2 bilhões para R$ 65,2 bilhões.
39. Encerrado o terceiro bimestre, e com o objetivo de garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2013, foram reavaliadas as receitas e despesas primárias do Governo Federal,
observando a arrecadação das receitas e as despesas primárias até o mês de junho, bem como parâmetros macroeconômicos atualizados, compatíveis com a política econômica vigente.
40. A previsão do crescimento real do PIB para 2013 é de 3,0% e do índice de inflação (IPCA) de 5,7%. Segundo o Poder Executivo Federal, a estimativa de inflação é compatível com a meta de inflação perseguida pela política monetária e com a trajetória para este índice observada até o momento.
41. Após a reavaliação da projeção das receitas e despesas, verificou-se a necessidade de limitação adicional de empenho e de movimentação financeira das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual – LOA/2013 no valor de R$ 4,4 bilhões além dos R$ 22,5 bilhões já contingenciados.
42. A revisão das estimativas de receita líquida de transferências a estados e municípios demonstra um
decréscimo de R$ 0,1 bilhão em relação à avaliação do segundo bimestre de 2013. Essa variação decorreu da redução da maioria das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
compensada pelo incremento no imposto sobre a renda, na Cide-Combustíveis e nas demais receitas administradas pela RFB. Houve queda também na previsão da arrecadação líquida do RGPS. Nas receitas
administradas por outros órgãos, foi reduzida apenas a projeção de dividendos, enquanto concessões,
receita própria e demais receitas tiveram sua estimativa majorada.
43. Quanto às despesas primárias de execução obrigatória, houve um decréscimo líquido de R$ 5,6 bilhões, distribuído entre os seguintes itens: compensação à desoneração do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), subsídios, pessoal, e encargos sociais e fabricação de cédulas e moedas. Em sentido oposto,
a previsão de gasto foi aumentada com créditos extraordinários, auxílio financeiro aos municípios, fundos FDA/FNDE/FDCO, despesas dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU e transferências à Agência
Nacional de Águas (ANA) referentes à receita pelo uso de recursos hídricos.
44. Conforme já mencionado, a previsão de arrecadação das receitas previdenciárias foi reduzida em R$
3,0 bilhões. Uma vez que a projeção de gastos com benefícios previdenciários não foi alterada, a estimativa para o déficit do RGPS apresentou incremento de R$ 30 bilhões.
45. Por fim, a meta de resultado primário do Governo Federal foi aumentada em R$ 9,9 bilhões em relação ao
valor considerado na última avaliação bimestral, ficando em R$ 73,0 bilhões, equivalente a 1,5% do PIB estimado.
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46. Diante da combinação dos fatores citados, foi necessário reduzir no 3º bimestre os limites de movimentação e empenho e de pagamento das despesas discricionárias em relação à avaliação do segundo
bimestre de 2013 no montante de R$ 4,4 bilhões. Isso implicou redução total de despesas primárias – obrigatórias e discricionárias – no valor de R$ 10,0 bilhões, conforme demonstrado na Tabela 5.
Tabela 5. Fatores que impactaram a definição dos limites de empenho

R$ milhões

Variações em relação à Avaliação do 2º Bimestre
(578,3)
(524,4)
(53,9)
(5.630,3)
9.946,1
(4.369,7)
(10.000,0)

Discriminação
1. Receita Primária Total
2. Transferências Constitucionais e Legais a Entes Subnacionais
3. Receita Líquida (1-2)
4. Despesas Obrigatórias
5. Aumento da Meta de Resultado Primário
6. Necessidade de redução das despesas discricionárias (3-4-5)
5. Redução Total de Despesas (4+6)

Fonte: Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas relativo ao 3º bimestre de 2013 (art. 49, § 4º, LDO/2013).

47. Excluem-se da base contingenciável as dotações com atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário
e do MPU constantes do Projeto de LOA/2013 e as custeadas com recursos de doações e convênios. Caso
haja frustração da receita primária líquida de transferências constitucionais e legais em relação ao montante estimado no Projeto de LOA/2013, a referida exclusão será reduzida proporcionalmente à frustração.
48. Na tabela a seguir apresenta-se a base contingenciável apurada pelo Poder Executivo, com a repartição da respectiva limitação de empenho relativa a cada poder e órgão.
Tabela 6. Base contingenciável e repartição
da limitação de empenho por Poder e órgão – 3º bimestre de 2013

Poderes Legislativo, Judiciário
e MPU
Poder Executivo
Poderes Legislativo, Judiciário e
MPU

Base Contingenciável
172.427.360.612

%

Variação do 3º
Bimestre
(a)

98,86 -4.320.000.000

R$

Correção da
variação do
2º Bimestre

Variação líquida a ser feita no
3º Bimestre

(b)

(a+b)

194.764

-4.319.805.236

1.982.683.286

1,14

-49.674.203

-194.764

-49.868.968

188.674.499

0,11

-4.727.056

-18.534

-4.745.590

Senado Federal

49.897.369

0,03

-1.250.130

-4.902

-1.255.032

Tribunal de Contas da União

80.899.351

0,05

-2.026.855

-7.947

-2.034.802

Supremo Tribunal Federal

19.374.708

0,01

-485.414

-1.903

-487.318

Câmara dos Deputados

Superior Tribunal de Justiça

33.064.250

0,02

-828.393

-3.248

-831.641

303.732.748

0,17

-7.609.729

-29.836

-7.639.565

14.070.790

0,01

-352.530

-1.382

-353.912

Justiça Eleitoral

299.528.266

0,17

-7.504.390

-29.423

-7.533.813

Justiça do Trabalho

450.593.645

0,26

-11.289.186

-44.263

-11.333.449

38.045.592

0,02

-953.195

-3.737

-956.933

Conselho Nacional de Justiça

128.617.973

0,07

-3.222.398

-12.634

-3.235.033

Ministério Público da União

370.355.553

0,21

-9.278.899

-36.381

-9.315.280

0,00

-146.028

-573

-146.601

100,00 -4.369.674.203

0

-4.369.674.203

Justiça Federal
Justiça Militar da União

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

Conselho Nacional do Ministério Público
Total

5.828.542
174.410.043.898

Fonte: Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas relativo ao 3º bimestre de 2013 (art. 49, § 4º, LDO/2013).
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VI.2. Cumprimento dos prazos da LRF e da LDO
49. Conforme já exposto, a limitação de empenho deve ser realizada pelos Poderes e órgãos em até trinta
dias após o fim de cada bimestre, em obediência ao art. 9º da LRF, consoante o montante apurado pelo
Poder Executivo e informado a cada órgão orçamentário.
50. O Poder Executivo cumpriu o prazo de elaboração e encaminhamento do relatório de avaliação de
receitas e despesas relativos ao terceiro e ao quarto bimestre de 2013 aos demais Poderes e ao MPU.
51. Os atos com a limitação de empenho relativo ao terceiro bimestre constam do Anexo III e foram publicados em obediência ao prazo legal, à exceção do Poder Executivo, que editou o ato em 1º/8/2013,
um dia após o prazo legal.
52. Dessa forma, sugere-se dar ciência ao Poder Executivo de que a publicação do ato de limitação de empenho e movimentação financeira fora do prazo de 30 dias após o encerramento do respectivo bimestre
afronta o disposto no art. 9º da Lei Complementar 101/2000, bem como acarreta infração administrativa
contra as leis de finanças públicas, de acordo com o inciso III do art. 5º da Lei 10.028/2000.
VI.3. Análise da Base Contingenciável
53. A base contingenciável é como ficou conhecido o montante utilizado para se efetuar a separação da
necessária limitação de empenho entre os Poderes e o MPU obrigados a realizar o procedimento referido no art. 9º da LRF.
54. De acordo com o art. 4º, inciso I, alínea “b”, c/c o art. 9º da LRF, a LDO deve dispor sobre critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses legais previstas. Consoante o § 2º do art. 9º da
Lei Fiscal, não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais
do ente, incluído o pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela LDO. Ou seja, resguardadas as
despesas ressalvadas, é a lei de diretrizes que dispõe sobre os critérios do que entra ou não no cômputo
da limitação de empenho a ser repartida entre os Poderes e o MPU.
55. A LDO/2013, em seu art. 49, § 1º, estabelece que a limitação de empenho será efetivada de forma proporcional à participação de cada Poder ou órgão no conjunto das dotações orçamentárias iniciais classificadas como despesas primárias discricionárias, identificadas na Lei Orçamentária de 2013, excluídas
as atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU constantes do Projeto de Lei Orçamentária
de 2013 (PLOA/2013) e as custeadas com recursos de doações e convênios.
56. Adicionalmente, essa exclusão não será integral em caso de frustração da receita primária líquida de
transferências. Ou seja, caso a receita primária líquida de transferências apurada no bimestre seja menor
que a estimada no PLOA/2013, a base contingenciável dos Poderes Legislativo e Judiciário será composta
pelas despesas primárias discricionárias, deduzidas de apenas uma parcela das dotações com atividades
e recursos de doações e convênios.
57. Com base nos critérios fixados na LDO/2013, foi reproduzida a base contingenciável para cada poder
e órgão, juntamente com os cálculos da distribuição da limitação de empenho relativos ao 3º bimestre.
Os cálculos realizados pelo Poder Executivo condizem com os critérios previstos na LDO.
VII. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL
58. A LDO/2013 definiu, em seu art. 2º, a meta de superávit primário para o setor público consolidado
não financeiro de R$ 155,8 bilhões, sendo R$ 108,1 bilhões para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social (OFSS) e R$ 0,0 para as empresas estatais constantes do Programa de Dispêndios Globais (PDG).
O restante da meta, R$ 47,7 bilhões, compete aos demais entes federativos.
59. O § 1º do art. 2º da LDO/2013 dispõe que as empresas dos grupos Petrobras e Eletrobras não serão
consideradas na meta de superávit primário relativa ao PDG, e o § 2º autoriza a compensação entre as
metas estabelecidas para o OFSS e o PDG durante a execução orçamentária de 2013.
60. Adicionalmente, o art. 3º da LDO/2013, com a redação dada pela Lei 12.795/2013, prevê que a meta
de superávit primário constante do Anexo de Metas Fiscais poderá ser reduzida, em até R$ 65,2 bilhões,
devido à realização de investimentos prioritários relativos ao PAC, ao PBSM e àqueles constantes do Anexo VII da LDO/2013 – vetado pela Presidente da República -, bem como de desonerações de tributos. Esse
valor inclui a execução dos restos a pagar relativos ao PAC.
61. Nesse ponto, destaque-se a ampliação do conceito aplicado às possíveis exclusões da meta. Até 2012,
apenas a execução do PAC, até o valor máximo autorizado na LDO, poderia ser abatida da meta constante do Anexo de Metas Fiscais. Isso significa dizer que, se o montante pago das despesas do PAC fosse
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inferior ao valor autorizado para dedução na LDO ao final do exercício, apenas o montante efetivamente
pago poderia reduzir a meta de resultado.
62. Com a nova redação do dispositivo em questão, ao ser autorizada a redução da meta de resultado
de acordo com a execução dos investimentos do PBSM e as desonerações de tributos, certamente o montante total passível de redução da meta crescerá, ou seja, o valor apurado ao final do exercício será maior
do que quando apenas o PAC estava autorizado a reduzir a meta. Assim, fica mais fácil para o Governo
Federal atingir o valor total autorizado para dedução da meta.
63. Em contrapartida, a transparência para a sociedade e para o controle fica bastante comprometida
quanto à efetiva apuração do PBSM e das desonerações tributárias. Em relação ao PBSM, ainda que se
trate de despesas orçamentárias, cuja apuração no Siafi é bastante precisa, a própria identificação da
composição do PBSM resta comprometida, conforme se observa na ressalva consignada no Relatório e
Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República do exercício de 2012:
Problemas na forma de identificação da execução orçamentária das despesas referentes ao Plano
Brasil Sem Miséria, que não permitem uma quantificação consistente da prioridade dada às ações a
ele relacionadas, em oposição ao princípio da transparência da administração pública, limitando a
apuração precisa de resultados e custos da atuação governamental e o pleno exercício do controle.
64. Quanto às desonerações tributárias, , o problema é ainda maior, haja vista a imprecisão dos valores envolvidos, conforme igualmente consignado no Relatório relativo às Contas do Governo do exercício de 2012:
Segundo consta na Nota Técnica 6/113, do Núcleo de Assuntos Econômico-Fiscais da Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, a dedução das renúncias de receitas representa nova distorção e torna praticamente inexequível a apuração da meta reduzida, pois
o montante das renúncias de receitas é de difícil aferição. De fato, no subitem 3.4.1 deste relatório,
que trata dos benefícios tributários, afirma-se que o montante da renúncia tributária tem sido reiteradamente subestimado, embora os valores relativos aos últimos exercícios tenham apresentado
uma relevante redução da defasagem.
65. Dessa forma, há considerável redução da transparência associada à apuração do resultado primário do governo federal, especialmente quanto às imprecisões introduzidas pela ampliação dos itens que
podem ocasionar dedução da meta de resultado.
66. O Decreto 7.995/2013, que dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o
cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo, definiu, em seu Anexo X, as metas fiscais quadrimestrais de resultado para os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas
estatais, em cumprimento ao art. 48, § 1º, da LDO/2013.
67. Ocorre que, como a LOA/2013 foi aprovada em 4 de abril do ano corrente e o decreto de programação
financeira foi publicado apenas em 3 de maio, a definição de meta específica para o primeiro quadrimestre perdeu parte de seu sentido, razão pela qual não foi publicada.
68. Chama a atenção, no Anexo X do decreto de programação financeira mencionado, a construção da
meta do segundo e do terceiro quadrimestres. Para alcançar o resultado previsto em cada caso, o Poder
Executivo contabiliza R$ 25,0 bilhões de investimentos passíveis de dedução da meta, em consonância
com o art. 3º da LDO 2013. Isso já sinaliza a expectativa do Poder Executivo de utilizar-se dessa prerrogativa dada pela LDO.
69. A projeção do Poder Executivo para o crescimento real do PIB, quando comparada à da LOA, foi reduzida de 4,5%, na LOA/2013, para 3,0%, na avaliação do final do 3º bimestre. É de se observar que, conforme
o Relatório de Mercado Focus de 5/7/2013, o mercado financeiro já apontava para 2,34% de crescimento
do produto. Como a meta de resultado primário foi estabelecida em valores nominais – e não mais em
percentual do PIB -, essa possível redução na dinâmica do crescimento da economia em 2013 pode significar dificuldade de cumprimento da meta do exercício.
70. Em cumprimento ao disposto no art. 11, inciso IV, da LDO/2013, a mensagem presidencial que encaminhou o PLOA/2013 ao Congresso Nacional estabeleceu que o Banco Central (Bacen) é o responsável
pela apuração e divulgação dos resultados fiscais, incluindo o resultado primário.
71. O resultado primário é calculado por meio de dois critérios consagrados internacionalmente. No
primeiro deles, denominado “acima da linha”, apuram-se todas as receitas não financeiras e subtraem-se desse total todas as despesas não financeiras. Esse resultado é acompanhado pela STN e pela SOF e
possibilita o controle dos itens que o compõem, sendo fundamental para a elaboração dos orçamentos.
Esta metodologia é utilizada apenas para o cálculo do resultado do Governo Central.
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72. O segundo critério é chamado de “abaixo da linha” e é calculado pelo Bacen, que verifica qual foi a
variação da dívida do Governo e quanto dessa variação foi decorrente de juros, apuração a partir da variação na dívida líquida, sendo considerado o resultado oficial, por fornecer também o nível de endividamento final obtido com a geração do superávit/déficit primário. Esse resultado é calculado para todo
o setor público, que inclui o Governo Central, os governos subnacionais e as Empresas Estatais.
73. A tabela a seguir reproduz os dados relativos ao cálculo do resultado primário apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional (critério “acima da linha”), de janeiro a agosto de 2013, comparados com os
obtidos no mesmo período em 2012, conforme relatório divulgado por aquela Secretaria.
Tabela 7. Resultado Primário do Governo Central1
Discriminação do Resultado

2012
691.874
519.365
170.658
1.850
119.847
572.027
518.446
317.449
198.734
2.262
–
53.580
82.069
(28.076)
(412)

I. RECEITA TOTAL
Receitas do Tesouro
Receitas da Previdência Social
Receitas do Banco Central
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS
III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II)
IV. DESPESA TOTAL
Despesas do Tesouro
Despesas da Previdência Social (Benefícios)
Despesas do Banco Central
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL – FSB
VI. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III – IV – V)
Tesouro Nacional
Previdência Social (RGPS)
Banco Central2

Jan-Ago
2013
747.773
556.493
189.260
2.018
125.810
621.962
583.489
355.833
225.110
2.544
–
38.473
74.849
(35.849)
(525)

Variação
8,08%
7,15%
10,90%
9,08%
4,98%
8,73%
12,55%
12,09%
13,27%
12,47%
-28,20%
-8,80%
27,69%
27,43%

Fonte: STN, Publicação Resultado do Tesouro Nacional, agosto/2013 (disponível em https://www.tesouro.fazenda.gov.br/ images/arquivos/
Responsabilidade_Fiscal/Politica_Fiscal/arquivos). Dados sujeitos a alteração.
1. Apurado pelo conceito de “pagamento efetivo”, que corresponde ao valor do saque efetuado na Conta Única. A partir de 1º/3/2012, inclui recurso de complementação do FGTS e despesas realizadas com recursos dessa contribuição, conforme previsto na Portaria-STN 278, de 19/4/2012.
2. Despesas administrativas líquidas de receitas próprias (inclui transferência do Tesouro Nacional).

74. O déficit da previdência social foi o item que mais influenciou a queda de 28% do resultado comparativamente ao de 2012. Com a finalidade de resguardar o alcance da meta de superávit primário estabelecida na LDO/2013, ao fim de três bimestres, encontram-se contingenciados R$ 26,9 bilhões, distribuídos
entre os Poderes e o Ministério Público da União.
75. Adicionalmente, destaque-se que o Poder Executivo usou de sua prerrogativa de reduzir a meta de
resultado da LDO/2013, com abatimento total de R$ 20,0 bilhões. Caso contrário, o contingenciamento
deveria ter alcançado R$ 42,5 bilhões.
76. A tabela seguinte apresenta os resultados apurados pelo Banco Central (critério “abaixo da linha”)
para o período de janeiro a agosto de 2013, em comparação ao mesmo período de 2012.
Tabela 8. Resultado Primário do Governo Central (Bacen)
Discriminação do Resultado Primário
Governo Federal
Bacen
INSS
Governo Central

2012
81.558
-413
-28.077
53.068

Jan-Ago
% PIB
2013
2,84
73.817
0,01
-526
-0,98
-35.850
1,94
37.441

% PIB
2,36
0,02
-1,15
1,20

Fonte: Banco Central, Nota para a Imprensa sobre Política Fiscal de setembro de 2013, disponível em http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p. Elaboração própria.
1. PIB calculado para o período de 2012 foi de R$ 2.875.596 milhões.
2. PIB estimado para o período de 2013 foi de R$ 3.121.881 milhões.
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77. Verifica-se que, no acumulado até agosto de 2013, o superávit primário do setor público, que inclui
o Governo Central, os Governos Regionais e as Empresas Estatais, atingiu R$ 54,0 bilhões, o equivalente
a 1,73% do PIB estimado para o período. O resultado do Governo Central apurado pelo Bacen para o segundo quadrimestre ficou em R$ 37,4 bilhões, 1,20% do PIB.
78. Os valores apurados para o Governo Central são bastante semelhantes aos apurados pela STN, consequência de esforço da Secretaria no sentido de corrigir discrepâncias que já ocasionaram, em anos
anteriores, maiores diferenças entre os dois resultados.
79. A análise do cenário atual aponta fortemente para necessidade de utilização do abatimento da meta
autorizado pela LDO/2013, bem como de novos contingenciamentos ao longo do exercício.
VIII. DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO
80. Além de definir os limites para despesa com pessoal, a LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para o controle do endividamento público, cujo acompanhamento também é feito por este Tribunal.
81. Esse controle do endividamento se processa por vários mecanismos, merecendo destaque a previsão de relatórios que devem ser publicados bimestral e quadrimestralmente, assim como pelo sistema
eletrônico centralizado que deve manter atualizadas as informações detalhadas das dívidas públicas
interna e externa – com encargos e condições de contratação, saldos e limites do endividamento – para
acompanhamento por parte do cidadão e dos órgãos de controle (art. 32, § 4º). Como vem sendo consignado nas avaliações realizadas pelo TCU, esse sistema eletrônico encontra-se pendente, já tendo sido
objeto de trabalhos realizados pelo TCU (acórdãos 1.573/2006 e 451/2009, ambos do Plenário), mas sem
implementação por parte do Ministério da Fazenda até agora.
82. No exercício de sua competência constitucional, o Senado Federal estabeleceu os limites globais
para os montantes de operações de crédito e concessão de garantia por parte da União. Carece de regulamentação, todavia, a fixação dos limites das dívidas consolidada e mobiliária federal, o primeiro de
competência do Senado Federal (via resolução) e o segundo, do Congresso Nacional (via lei específica).
83. Em 2000, o Poder Executivo encaminhou, por meio da Mensagem 1.070, texto de projeto de lei que “estabelece limites para a dívida pública mobiliária federal”, em cumprimento ao disposto no art. 30 da LRF.
84. O projeto foi recebido na Câmara dos Deputados sob o número 3.431/2000. O limite proposto e aprovado pela Câmara dos Deputados para a dívida mobiliária federal é de 650% da receita corrente líquida
federal.
85. Em 2010, foram submetidos à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 567/2007 e o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 54/2009, com vistas a estabelecer limites para a dívida
pública mobiliária federal (DPMF).
86. Em resumo, o PLS 567/2007 estabelece que o montante da DPMF não poderá exceder a cinco vezes
(ou a 500%) RCL da União. O PLC 54/2009, por sua vez, estipula que o montante da DPMF não poderá
ser superior a 6,5 vezes (ou 650%) a RCL da União.
87. Impende destacar que, por definição, a DPMF é apurada pelo valor bruto. Assim, as proposições estipulam que serão computados os títulos de crédito, internos e externos, emitidos pela União, inclusive
pelo Banco Central em mercado. Isso, segundo os parlamentares, justificaria que os limites propostos
sejam maiores que o limite de 3,5 vezes a RCL para a dívida líquida consolidada da União, constante do
Projeto de Resolução do Senado 84/2007, ainda sem deliberação.
88. Em 2012, a União encerrou o exercício com um saldo da dívida mobiliária de R$ 2,891 trilhões. No
segundo quadrimestre de 2013, objeto desta análise, o saldo atingiu R$ 2,883 trilhões, montante correspondente a 476,52% da RCL federal.
89. A dívida consolidada líquida da União, também sem limite após treze anos de vigência da LRF, saltou
de R$ 1,082 trilhão em 2012 para R$ 1,168 trilhão no segundo quadrimestre de 2013, o que representa
186,9% da RCL, conforme se verifica nos demonstrativos.
90. Diante da ausência de parâmetros legais e senatoriais definidos, a verificação das dívidas consolidada e mobiliária da União realizada nestes autos adota como referência para fins de acompanhamento
os limites propostos aos órgãos competentes.
91. A análise ora empreendida tem como base as informações constantes dos demonstrativos das dívidas consolidada e mobiliária, concessão de garantias e operações de crédito, elementos essenciais à
avaliação do endividamento público expressos no RGF do 2º quadrimestre de 2013. Tais demonstrativos
estão previstos no art. 54 da LRF e devem ser publicados quadrimestralmente de forma a garantir amplo
acesso público, assim como o controle pelos órgãos competentes nos termos do art. 59 da LRF.
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VIII.1. Dívida Pública
92. A dívida pública pode ser classificada em mobiliária e contratual, sendo a primeira um dos principais
itens da dívida consolidada bruta. É de se registrar que a dívida consolidada não inclui as obrigações
existentes entre as administrações diretas da União e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e
empresas estatais dependentes, ou entre essas entidades da administração indireta.
93. A dívida mobiliária é apurada em valores brutos, o que justifica a proposição de um limite consideravelmente superior ao aplicado à dívida consolidada líquida, a qual resulta da diferença entre a dívida
consolidada bruta e o ativo disponível e haveres financeiros.
94. O não cumprimento dos limites de endividamento e a falta de medidas saneadoras, nos prazos e
condições estabelecidos na LRF e Resoluções do Senado, podem sujeitar o chefe do Poder Executivo às
punições previstas na legislação citada no art. 73 da Lei Complementar 101/2000.
95. A tabela seguinte destaca valores constantes do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL)
da União do 2º quadrimestre de 2013.
Tabela 9. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
(LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”)
R$ milhares

Especificação
1. Dívida Consolidada Bruta (DCB)
1.1. Dívida Mobiliária (DM)
1.2. Operações de Equalização Cambial – Relacionamento TN/ BCB
1.3. Dívida Contratual
1.4. Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)
1.5. Outras Dívidas
2. Deduções
2.1. Ativo Disponível
2.2. Haveres Financeiros
2.2.1. Aplicações Financeiras, inclusive as disponibilidades do FAT
2.2.2. Renegociação de Dívidas de Entes da Federação
2.2.3. Demais Ativos Financeiros
2.3. (-) Disponibilidade Vinculada a Pagamento Restos a Pagar Processados 1
3. Dívida Consolidada Líquida (DCL) (1-2)
4. Receita Corrente Líquida (RCL)
5. % da DCB sobre RCL (1/4)
6. % da DCL sobre RCL (3/4)
7. Limite da DCL (% da RCL) proposto ao Senado
Federal2
8. % Dívida Mobiliária sobre RCL (1.1/4)
9. Limite de Dívida Mobiliária (% da RCL) proposto
ao Congresso Nacional

Saldo do Exercício
Saldo do 2º quadriAnterior2012
mestre de 2013
2.948.430.464
2.980.440.307
2.891.113.532
2.883.292.835

Variação
(%)
1,09%
-0,27%

9.900.595

51.603.776

421,22%

41.120.388
84.766
6.211.183
1.865.716.318
619.400.956
1.272.591.137

39.351.058
2.489.193
3.703.444
1.811.473.456
514.796.850
1.326.203.196

-4,30%
2836,55%
-40,37%
-2,91%
-16,89%
4,21%

380.477.960

417.416.260

9,71%

507.573.218
384.539.958

510.754.628
398.032.308

0,63%
3,51%

-26.275.774

-29.526.589

12,37%

1.082.714.146
616.933.349
477,92%
175,5%

1.168.966.851
625.461.567
476,52%
186,90%

7,97%
1,38%
-0,29%
6,50%

350,00%

350,00%

-

468,63%

460,99%

.

650,00%

650,00%

-

Fontes: RGF do 3º Quadrimestre de 2012 e 2º Quadrimestre de 2013.
1 Segundo nota constante do Demonstrativo da Dívida publicado pela STN, o valor evidenciado nesta linha inclui o total das disponibilidades
vinculadas a Restos a Pagar inscritos como Processados que aguardam pagamento e o total de Restos a Pagar inscritos com Não-Processados
que foram posteriormente liquidados e aguardam, de igual maneira, pagamento..

96. Os valores da tabela precedente mostram um aumento de R$ 32 bilhões no saldo da Dívida Consolidada Bruta quando comparado com o saldo do encerramento de 2012.
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97. Nota-se queda do saldo do ativo disponível de dezembro de 2012 a agosto de 2013, passando de R$
619 bilhões para aproximadamente R$ 515 bilhões, o que representa quase 17%.
98. As disponibilidades vinculadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e os haveres da renegociação da dívida dos entes subnacionais totalizam R$ 928 bilhões, valor correspondente a 51% do montante
das deduções consideradas para fins de apuração da dívida consolidada líquida.
99. Há consenso de que alterações significativas nesses saldos podem comprometer, sobremaneira, a
trajetória da dívida consolidada líquida da União. Diante disso, os recursos do FAT merecem atenção permanente, já que tais valores não podem ser considerados, na prática, para fins de pagamento de dívidas.
No que tange ao refinanciamento da dívida dos entes subnacionais, preocupa o movimento iniciado pelo
Poder Executivo da União no sentido de propor mudanças que flexibilizam as restrições do art. 35 da LRF
para permitir alterações contratuais que gerarão ônus fiscais para a União.
100. Nesse sentido, ganha relevo o Levantamento de Auditoria realizado pelo TCU objeto do Acórdão
2.186/2013-TCU-Plenário. Os principais achados e constatações referiram-se a: robustez das regras do
refinanciamento da dívida subnacional; esforço fiscal significativo de estados e municípios; processos de
gestão e controle compatíveis com o grau de relevância e materialidade dos haveres financeiros da União;
desconsideração dos saldos de provisão para perdas prováveis relativos aos haveres financeiros, quando
da apuração da dívida consolidada líquida da União; trajetória de amortização dos refinanciamentos da
dívida subnacional compatível com os prazos e demais condições originalmente estabelecidos; subsídios
de R$ 230 bilhões concedidos pela União aos entes devedores; estimativas de valores residuais a pagar
compatíveis com as expectativas de quitação no prazo adicional máximo de 120 meses, com exceção do
cenário projetado para o município de São Paulo; riscos decorrentes de possíveis alterações das regras
do refinanciamento da dívida subnacional.
101. Os principais pontos do Projeto de Lei Complementar (PLP) 238/2013, que o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, foram assim analisados pela equipe de fiscalização no âmbito do processo
que resultou no Acórdão 2186/2013-Plenário:
207. Em complemento, verifica-se que o PLP 238/2013 não está acompanhado de nenhuma estimativa do impacto fiscal decorrente das alterações propostas. Sem prejuízo da competência regimental atribuída à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (CFT) para analisar
a adequação orçamentária e financeira da referida proposição (arts. 53, inciso II, e 54, inciso II, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução-CD 17/1989), é certo que
a eventual redução das taxas de juros dos contratos de refinanciamento, dos atuais 9% a.a, 7,5%
a.a e 6% a.a para 4% a.a; a provável adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado (IPCA) como fator de atualização monetária, em substituição ao IGP-DI; bem como
a possível limitação dos encargos mensais à variação da taxa Selic, terão impacto negativo
sobre os fluxos de receita financeira e sobre os saldos de haveres financeiros da União, acarretando possíveis aumentos da dívida pública mobiliária federal – em razão de prováveis
novas emissões para cobrir as futuras perdas de receita financeira, e da dívida consolidada
líquida federal – em face da consequente redução da magnitude dos haveres representados pelos
saldos devedores de estados e municípios junto à União. Com efeito, esses e outros impactos de ordem econômico-financeira e fiscal não foram devidamente estimados, quantificados e explicitados
pelo Poder Executivo no âmbito da exposição de motivos EM 265/2012 MF. (grifou-se)
102. Sobre o risco sistêmico quanto à possível incapacidade de quitação desses saldos, o relatório e o
voto do ministro Valmir Campelo apontam que:
não há evidências de risco de crédito para a União no que tange aos haveres decorrentes dos refinanciamentos de dívidas dos estados e municípios. Em relação ao caso do município de São Paulo,
há previsão de garantias suficientes em face de eventual inadimplência futura; porém, sua eventual
execução pode vir a comprometer seriamente as demais políticas públicas sob a responsabilidade
do município.
103. A despeito disso, o relator destaca a necessidade de reflexão por parte do Ministério da Fazenda
e do Congresso Nacional sobre os riscos identificados pela equipe de fiscalização em face de eventual
alteração das regras aplicáveis ao refinanciamento da dívida subnacional, quais sejam: potencial aumento do ônus fiscal suportado pela União; provável elevação do endividamento federal; consequente
penalização dos entes federados que se esforçaram no ajuste fiscal de suas contas; possível transferência
de renda dos estados e municípios mais pobres para os mais ricos, em afronta ao inciso III do art. 3º da
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Constituição Federal; incentivo ao endividamento excessivo no presente com base na crença de socorro
financeiro futuro, criando um problema de risco moral; e fragilização do pacto de co-responsabilidade
fiscal e salvaguarda do equilíbrio macroeconômico.
104. O relatório também aponta que, ouvidos vários órgãos federais e agentes interessados ao longo
do levantamento de auditoria, a STN se manifestou contrariamente a iniciativas que pudessem alterar
a legislação com vistas a mudar as regras balizadoras dos contratos de refinanciamento. Eis os trechos
do relatório que merecem destaque nesta análise fiscal:
193. Quanto à hipótese de alterações legislativas no sentido de modificar as regras balizadoras dos
contratos de refinanciamento, a STN reitera sua posição contrária a mudanças nas condições legais
e contratuais vigentes. Nesse sentido, argumenta que a União, ao assumir e refinanciar as dívidas
estaduais e municipais, elevou em montante equivalente a dívida mobiliária federal. De fato, tal
constatação é ratificada na análise constante do capítulo 5 deste relatório.
194. Uma vez rejeitada a hipótese de uma possível crise sistêmica, a STN avalia os possíveis efeitos
de uma hipotética alteração das condições contratuais vigentes com objetivo de reduzir o custo
para alguns entes da federação, dentre os quais destaca:
i) a alteração das condições de refinanciamento resultará em aumento do ônus suportado pela
União, pois os recursos originários desses refinanciamentos são destinados à amortização da dívida pública federal. No caso da frustração dessas receitas, a União terá que endividar-se no montante equivalente para compensar a redução desses recursos. Isto equivale à penalização de todos
os contribuintes ou toda a sociedade. Destaca que penaliza especialmente os entes federados que
se esforçaram no ajuste fiscal de suas contas;
ii) a flexibilização das condições estabelecidas significaria um afrouxamento do pacto firmado entre a União e os entes federados de co-responsabilidade fiscal e salvaguarda do equilíbrio macroeconômico;
iii) a revisão dos contratos de refinanciamento seria interpretada como um sinal de fragilidade e de
quebra do compromisso com os contratos e marcos legais vigentes.
105. Diante da materialidade dos haveres federais decorrentes do refinanciamento da dívida subnacional,
cujo saldo atingiu cerca de R$ 511 bilhões em agosto de 2013, o ministro Raimundo Carreiro destacou,
por meio de Declaração de Voto, a participação do ministro Aroldo Cedraz na 8ª Conferência Internacional sobre Gestão da Dívida Pública, ocasião em que se pode constatar a preocupação dos países sobre a
alarmante instabilidade global em razão de recorrentes crises financeiras e econômicas que assolam os
mais diversos países e a necessidade de um consenso internacional sobre princípios que possam garantir
responsabilidade financeira na gestão soberana da dívida pública.
106. Somado ao subsídio calculado à época em R$ 230 bilhões (Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário), o
custo da “federalização” da dívida de estados e municípios chega a R$ 741 bilhões.
107. Em face da expressiva materialidade dos recursos envolvidos, da relevância do tema para as finanças públicas e para a responsabilidade fiscal, o Ministro Raimundo Carreiro propôs a realização de fiscalização nos créditos que a União tem com estados, Distrito Federal e municípios decorrentes de acordos de renegociação de dívida fundamentados na Lei 8.727/1993, Lei 9.496/1997 e Medida Provisória
2.185/2001, com o objetivo de identificar as ações no âmbito do Poder Executivo para sanear a questão,
principalmente em vista das conclusões desta Corte de Contas nos Acórdãos 315, 316, 317, de 2007 e
2.525/2008, todos do Plenário.
108. Preocupado com a matéria e com a dimensão da proposta de fiscalização, o ministro Raimundo
Carreiro também propôs determinação à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) para que adotasse medidas visando à capacitação adequada da unidade técnica especializada (Semag), dos recursos
necessários para realização do trabalho, mormente no que concerne à alocação de auditores para a realização dos trabalhos, questão que merece atenção especial haja vista os desafios intrínsecos à avaliação
e controle das políticas fiscal e monetária.
109. Os impactos fiscais ao longo dos exercícios também foram objeto de preocupação do ministro-relator Valmir Campelo, o que resultou em determinação no Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário, nos
seguintes termos:
9.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional que, na qualidade de órgão central do Sistema
de Administração Financeira Federal (art. 11, inciso I, da Lei 10.180/2001) elabore e encaminhe ao
Tribunal, no prazo de 45 dias a contar da publicação deste acórdão:
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9.3.1. a estimativa do impacto fiscal, para a União, decorrente de possível alteração das regras aplicáveis aos contratos de refinanciamento da dívida subnacional na forma constante do Projeto de
Lei Complementar 238/2013, de iniciativa da Presidência da República;
9.3.2. a respectiva metodologia de cálculo, a qual deve considerar, entre outros fatores, a redução
das taxas de juros, a substituição do índice de atualização monetária e a limitação dos encargos
incidentes sobre os respectivos contratos, assim como os possíveis efeitos dessas mudanças sobre
a receita financeira (amortizações e juros), a dívida pública mobiliária e a dívida consolidada líquida da União;
110. Essa determinação é de extrema relevância, pois a ausência da estimativa do impacto da geração
de novas despesas fere de morte um dos princípios basilares da gestão fiscal responsável, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas. Tal ação requer o cumprimento de metas de resultados e a obediência a
limites e condições no que tange à geração de dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e
concessão de garantia (art. 1º, § 1º, da LRF).
111. Em resposta aos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário, o Ministério da Fazenda
informou ao TCU que o impacto fiscal da proposta legislativa, cujos aspectos foram analisados pela
equipe de fiscalização nos termos do item 207 do relatório que fundamenta o Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário (reproduzida no item 101 deste relatório), será de R$ 187,4 bilhões. Desse montante, R$ 127,7
bilhões correspondem ao impacto fiscal dos estados (68,14%) e R$ 59,7 bilhões dos municípios (31,86%),
conforme consignado no Ofício 124/2013/Aeci/GMF/MF-DF, de 7/10/2013 (peça 140 do TC 013.036/20122). A oportunidade dessa abordagem nestes autos visa atender, inclusive, o disposto no item 9.7 do acórdão em referência.
112. Os principais beneficiários da alteração legislativa que tramita no Congresso Nacional são os estados
de São Paulo (R$ 57,1 bilhões), Minas Gerais (R$ 30,3 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 16,3 bilhões), Rio de
Janeiro (R$ 13,1 bilhões) e Alagoas (R$ 1,9 bilhão), e a capital paulista (R$ 56,5 bilhões), cuja soma dos
impactos perfaz R$ 175,2 bilhões. Ou seja, 93,48% do impacto fiscal da alteração legislativa objeto do
PLP 238/2013 beneficiarão cinco estados e um município. A análise desse impacto, todavia, será feita no
âmbito do monitoramento autorizado pelo item 9.7 do Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário.
113. A determinação objeto do item 9.3.1 do acórdão em referência, porém, restringe-se à análise feita
no item 207 do respectivo relatório, sem contemplar a previsão inovadora inserida ao longo da tramitação do PLP 238/2013, que dispõe sobre a retroatividade da alteração contratual nos seguintes termos:
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder descontos sobre os saldos devedores dos contratos referidos no art. 2º, equivalentes à diferença existente entre a variação acumulada dos encargos originais e a variação acumulada da taxa SELIC, verificadas entre a data de assinatura dos instrumentos
contratuais e 1º de janeiro de 2013. (grifou-se)
114. Sabe-se, por informações veiculadas nos meios de comunicação, que a inclusão desse dispositivo, no
curso da tramitação do PLP 238/2013 na Câmara dos Deputados, acarretaria impacto financeiro-fiscal
para União da ordem de R$ 15 bilhões. Esse número precisa ser verificado junto ao Ministério da Fazenda, o que é mais adequado de ser processado no âmbito do monitoramento do TC 013.036/2012-2, a ser
realizado nos termos do item 9.7 do Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário.
115. Antes de finalizar este título, cumpre ressaltar que o TCU também proferiu a seguinte recomendação
com o propósito de aperfeiçoar o acompanhamento da dívida da União:
9.4. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que:
9.4.1. na qualidade de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal (art. 17, inciso I, da Lei
10.180/2001), avalie a pertinência de considerar, na Metodologia de Elaboração do Demonstrativo
da Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Federal, os saldos
retificadores registrados nas contas contábeis 12239.00.00 – Provisão para Perdas de Empréstimos
e Financiamentos e 12280.00.00 – Provisão para Perdas Realizáveis para fins de apuração das deduções relativas aos haveres e demais ativos financeiros da União, em razão da alta materialidade
dos valores envolvidos e em observância ao princípio contábil da prudência;
116. Tendo em vista que o Acórdão 2.186/2013-TCU-Plenário foi apreciado na sessão do dia 14/8/2013,
essa recomendação deve ser acompanhada a partir da publicação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º
quadrimestre de 2013, em janeiro de 2014.

30

Quarta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

VIII.2. Das Operações de Crédito
117. O Demonstrativo das Operações de Crédito é outro importante instrumento para acompanhar o
endividamento ao longo do exercício. Enquanto a dívida é acompanhada pelo saldo a cada quadrimestre (estoque), o controle das operações de crédito se dá pelo fluxo das contratações ao longo do exercício
em análise.
118. De acordo com a Resolução do Senado Federal 48/2007, o limite para União contratar operações
de crédito é de 60% da RCL por exercício financeiro. Para efeito da apuração do limite das operações de
crédito, consideram-se as contratações realizadas em um exercício financeiro, contendo somente valores
de fluxos das operações que se acumulam ao longo do ano.
119. Nesse sentido, é importante frisar que a forma de cálculo da razão entre operações de crédito e RCL
confere certa particularidade à evolução desse quociente ao longo do exercício, pois enquanto o numerador (operações de crédito) é resultado das operações realizadas nos meses que integram o quadrimestre
de referência, o denominador é composto pela RCL do período, que se refere a doze meses.
120. Feita essa contextualização preliminar, apresentam-se a seguir, de forma sintética, as principais informações dos Demonstrativos de Operações de Crédito constantes dos RGFs relativos aos dois primeiros
quadrimestres de 2012 e 2013.
Tabela 10. Demonstrativo das Operações de Crédito
(LRF, art. 55, inciso I, alínea “d”)

Fontes: RGFs do 2º Quadrimestre de 2012 e 2013.
1
Valores evidenciados em atendimento ao Acórdão TCU nº 451/2009.
2
Dedução conforme art. 7º, § 2º, I, da RSF nº 48/2007, alterada pela RSF nº 41/2009.
3
Dedução conforme art. 7º, § 2º, II, “b”, da RSF nº 48/2007, alterada pela RSF nº 41/2009.

121. No período de janeiro a agosto de 2013, o valor bruto das operações de crédito contratadas ficou
em R$ 411,7 bilhões, 65,82% da RCL, contra R$ 583,2 bilhões no mesmo período de 2012. O limite de 60%
da RCL foi fixado pela Resolução Senado Federal 48/2007.
122. Porém, a metodologia de cálculo do limite foi alterada em 2009 com vistas a excluir a amortização
e o refinanciamento da dívida, no total de R$ 482,8 bilhões, e o cancelamento de títulos utilizados nos
chamados “leilões de troca” no valor de R$ 27,1 bilhões.
123. Desse modo, o valor a ser considerado para fins de apuração do limite de contratação de operações
de crédito no período de janeiro a agosto de 2013 é de R$ – 98,2 bilhões, ou seja, não há, na prática, limite
pela metodologia definida pela Resolução do Senado Federal 41/2009.
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VIII.3. Das Garantias e Contragarantias de Valores
124. O outro importante mecanismo para controle do potencial endividamento da União diz respeito às
garantias concedidas e respectivas contragarantias de valores recebidas pela União.
125. O art. 9º da RSF 48/2007 fixa o limite de 60% da RCL para o montante das garantias concedidas pela União
em operações de crédito externo e interno. Já as contragarantias constituem exigência do §1º do art. 40 da LRF.
126. É importante frisar que a União poderá conceder garantias, constituindo essa uma faculdade e não uma
obrigatoriedade para o ente federal. A concessão de garantias, porém, somente poderá ocorrer se os Poderes
e órgãos autônomos dos entes beneficiários (estados, Distrito Federal e municípios) comprovarem o cumprimento das condicionantes fixadas pela Constituição, pela própria LRF e por resoluções do Senado Federal.
127. A garantia está condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da
garantia a ser concedida, e à adimplência dos Poderes e órgãos e entidades do ente da Federação que a pleitear, relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas. Frise-se que
a contragarantia exigida pela União a estado ou município consiste na vinculação de receitas tributárias
diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes à União
para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida, por força não apenas do § 1º
do art. 40 da LRF, mas do inciso IV e § 4º do art. 167 da Constituição, o que vem sendo observado pela União.
128. A tabela seguinte reúne os principais saldos acumulados, até o 2º quadrimestre de 2013, dos itens
que integram o demonstrativo das garantias concedidas pela União ao lado das respectivas contragarantias exigidas em valores.
Tabela 11. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
(LRF, arts. 40, § 1º e 55, inciso I, alínea “c”)

129. No período objeto desta análise, o saldo das garantias concedidas pela União totalizou R$ 171,3
bilhões, o que representa 27,4% da RCL federal, patamar bem abaixo do limite fixado em 60%.
130. Em cumprimento ao Acórdão 1.051/2007-TCU-Plenário, o Poder Executivo evidencia, em notas explicativas do RGF, as dispensas de contragarantias referentes a contratos de seguro, bem assim de operações realizadas anteriores e também sob a vigência da Lei Complementar 101/2000.
131. É de se ressaltar que, de acordo com a nota consignada no Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, nenhuma garantia foi honrada pela União, tampouco há processo de recuperação
de haveres da União decorrentes da honra de aval externo.
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IX. CONCLUSÃO
132. Numa perspectiva geral, pode-se considerar que os limites previstos no §1º do art. 20 da LRF estão
sendo cumpridos na esfera federal (item 16 deste relatório).
133. Todos os órgãos cumpriram as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios
de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2013, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da LRF e ao inciso I do
art. 5º da Lei 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais) – itens 3 e 8.
134. Com exceção do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, todos os demais órgãos publicaram
seus respectivos relatórios dentro do prazo legal, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (item 5).
135. Com base em informações obtidas no sítio da internet do Tesouro Nacional, todos os órgãos disponibilizaram os Relatórios de Gestão Fiscal no SISTN (item 14).
136. Esta equipe entendeu que, dada a situação fática atípica existente, deve-se considerar que a alteração realizada por intermédio da Resolução-CNJ 177/2013 é aceitável, dada a criação do CNJ por uma
emenda constitucional em data posterior à promulgação da LRF, uma vez que retardar o processo de
evolução do órgão até a apreciação do PLP 530/2009 ou do PLS 229/2009 poderia trazer prejuízos consideráveis às atividades de controle do Judiciário levadas a cabo pelo órgão (item 32).
137. Ademais, verificou-se que os níveis de endividamento da União se apresentam compatíveis com os
limites das dívidas mobiliária e consolidada líquida, constantes nos Projetos de Lei da Câmara 54/2009
e de Resolução do Senado 84/2007, respectivamente (itens 80 a 116). Também foram observados os limites fixados pelo Senado Federal na RSF 48/2007 para o montante de operações de crédito e de garantias
concedidas pela União (itens 117 a 123).
138. Os prazos para encaminhamento de informações pelo Poder Executivo aos Poderes e órgãos e publicação dos respectivos atos de limitação de empenho e movimentação financeira – consoante o art. 49,
§§ 3º e 4º – foram cumpridos, à exceção do Poder Executivo, quanto ao ato relativo ao terceiro bimestre,
conforme analisado nos itens 49 a 52 deste relatório.
139. Da análise da base contingenciável, identificou-se o cumprimento, por parte do Poder Executivo,
dos critérios estabelecidos na LDO/2013 (item 57).
140. Quanto aos resultados fiscais até agosto de 2013, verificou-se que o superávit primário do setor público, que inclui o Governo Central, os Governos Regionais e as Empresas Estatais, atingiu R$ 54,0 bilhões,
o equivalente a 1,73% do PIB estimado para o período. O resultado do Governo Central apurado pelo
Bacen para o segundo quadrimestre ficou em R$ 37,4 bilhões, 1,20% do PIB (item 77).
141. Os valores apurados para o Governo Central são bastante semelhantes aos apurados pela STN,
consequência de esforço da Secretaria no sentido de corrigir discrepâncias que já ocasionaram, em anos
anteriores, maiores diferenças entre os dois resultados (item 78).
142. A análise do cenário atual aponta fortemente para necessidade de utilização do abatimento da meta
autorizado pela LDO 2013, bem como de novos contingenciamentos ao longo do exercício (item 79).
143. Entre os benefícios esperados decorrentes deste acompanhamento, destacam-se o aumento da
transparência da gestão fiscal e a melhoria na apuração e divulgação das informações econômicas, financeiras e contábeis.
X. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
144. Tendo em vista a análise realizada sobre os demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal em exame,
propõe-se à egrégia Corte de Contas:
a.
considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão
Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes
ao 2º quadrimestre do exercício de 2013, em obediência aos seus arts. 54 e 55, bem como ao inciso I do
art. 5º da Lei 10.028/2000 (itens 3 a 8);
b.
considerar cumpridos, no 2º quadrimestre do exercício de 2013, os limites prudencial e máximo da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000
(itens 15 a 18);
c.
considerar o endividamento da União compatível com os limites das dívidas mobiliária e consolidada,
propostos pelo Presidente da República e em apreciação pelo Senado Federal, mediante os Projetos de
Lei da Câmara dos Deputados 54/2009, e de Resolução do Senado Federal 84/2007, respectivamente
(itens 92 a 116);
d.
considerar atendidos os limites previstos na Resolução do Senado Federal 48/2007, para o montante de
operações de crédito (itens 117 a 123) e de garantias concedidas pela União (itens 124 a 131);
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considerar atendidas as exigências de publicação da limitação de empenho e movimentação financeira, em obediência ao art. 9º da Lei Complementar 101/2000, bem como ao inciso III do art. 5º da Lei
10.028/2000, à exceção do Poder Executivo, quanto ao prazo previsto para edição dos atos relativos ao
segundo bimestre (itens 49 a 52);
dar ciência ao Poder Executivo de que a publicação do ato de limitação de empenho e movimentação
financeira fora do prazo de trinta dias afronta o disposto no art. 9º da Lei Complementar 101/2000, bem
como acarreta infração administrativa contra as leis de finanças públicas, de acordo com o inciso III do
art. 5º da Lei 10.028/2000 (itens 51 e 52);
encaminhar cópias do relatório, do voto e do acórdão que vierem a ser proferidos à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fulcro no art. 59 da Lei Complementar 101/2000;
arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.
[...]

O Diretor da 3ª DT da Semag manifestou-se de acordo com a proposta transcrita, acrescentando apenas
sugestão de que o Congresso Nacional fosse alertado para a necessidade de edição de lei complementar para
regular a redistribuição dos limites de despesa com pessoal no âmbito do Poder Judiciário, devido às modificações atinentes à criação de novos órgãos.
É o Relatório
Voto :
O Acompanhamento ora em análise teve por objetivo apurar o atendimento das determinações estabelecidas pela Lei Complementar n.º 101, de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e por
objeto os relatórios de gestão fiscal (RGF) referentes ao 2º quadrimestre de 2013 publicados pelos órgãos Câmara dos Deputados, Presidência da República, Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério
Público, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal,
Tribunal de Contas da União, órgãos da Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgãos da Justiça Eleitoral, Justiça Militar e órgãos da Justiça do Trabalho.
A unidade técnica concluiu que:
132. Numa perspectiva geral, pode-se considerar que os limites previstos no §1º do art. 20 da LRF estão
sendo cumpridos na esfera federal (item 16 deste relatório).
133. Todos os órgãos cumpriram as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios
de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2013, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da LRF e ao inciso I do
art. 5º da Lei 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais) – itens 3 e 8.
134. Com exceção do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, todos os demais órgãos publicaram
seus respectivos relatórios dentro do prazo legal, em obediência ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (item 5).
135. Com base em informações obtidas no sítio da internet do Tesouro Nacional, todos os órgãos disponibilizaram os Relatórios de Gestão Fiscal no SISTN (item 14).
136. Esta equipe entendeu que, dada a situação fática atípica existente, deve-se considerar que a alteração realizada por intermédio da Resolução-CNJ 177/2013 é aceitável, dada a criação do CNJ por uma
emenda constitucional em data posterior à promulgação da LRF, uma vez que retardar o processo de
evolução do órgão até a apreciação do PLP 530/2009 ou do PLS 229/2009 poderia trazer prejuízos consideráveis às atividades de controle do Judiciário levadas a cabo pelo órgão (item 32).
137. Ademais, verificou-se que os níveis de endividamento da União se apresentam compatíveis com os
limites das dívidas mobiliária e consolidada líquida, constantes nos Projetos de Lei da Câmara 54/2009
e de Resolução do Senado 84/2007, respectivamente (itens 80 a 116). Também foram observados os limites fixados pelo Senado Federal na RSF 48/2007 para o montante de operações de crédito e de garantias
concedidas pela União (itens 117 a 123).
138. Os prazos para encaminhamento de informações pelo Poder Executivo aos Poderes e órgãos e publicação dos respectivos atos de limitação de empenho e movimentação financeira – consoante o art. 49,
§§ 3º e 4º – foram cumpridos, à exceção do Poder Executivo, quanto ao ato relativo ao terceiro bimestre,
conforme analisado nos itens 49 a 52 deste relatório.
139. Da análise da base contingenciável, identificou-se o cumprimento, por parte do Poder Executivo,
dos critérios estabelecidos na LDO/2013 (item 57).
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140. Quanto aos resultados fiscais até agosto de 2013, verificou-se que o superávit primário do setor público, que inclui o Governo Central, os Governos Regionais e as Empresas Estatais, atingiu R$ 54,0 bilhões,
o equivalente a 1,73% do PIB estimado para o período. O resultado do Governo Central apurado pelo
Bacen para o segundo quadrimestre ficou em R$ 37,4 bilhões, 1,20% do PIB (item 77).
141. Os valores apurados para o Governo Central são bastante semelhantes aos apurados pela STN,
consequência de esforço da Secretaria no sentido de corrigir discrepâncias que já ocasionaram, em anos
anteriores, maiores diferenças entre os dois resultados (item 78).
142. A análise do cenário atual aponta fortemente para necessidade de utilização do abatimento da meta
autorizado pela LDO 2013, bem como de novos contingenciamentos ao longo do exercício (item 79).
Destarte, propôs: i) considerar atendidas as exigências legais referentes à matéria; ii) dar ciência ao Poder
Executivo da falha verificada; iii) alertar o Congresso Nacional para a necessidade de edição de lei complementar para regular a redistribuição dos limites de despesa com pessoal no âmbito do Poder Judiciário, devido às
modificações atinentes à criação de novos órgãos; iv) encaminhar cópias do relatório, do voto e do acórdão
que vierem a ser proferidos à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e v) arquivar estes autos.
Quanto ao atraso na publicação de ato de limitação de empenho e movimentação financeira, meu gabinete entrou em contato com a 3ª Secex a fim de obter informações necessárias à apuração de responsabilidades pela irregularidade, tendo em vista que, de acordo com o apurado no TC 016.341/2013-9, fato idêntico
teria ocorrido no quadrimestre anterior. Em decorrência, a unidade técnica identificou a publicação de ato que
atende ao comando legal aplicável. Trata-se do Decreto n.º 8.062, de 29 de julho último, o qual dispõe sobre
os limites mencionados. Assim, deixo de indicar a necessidade de realização de audiências ou a adoção de
qualquer outra medida.
Por sua vez, o atraso na apresentação pelo TRF do Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2013
ter-se-ia justificado pelo fato alegado de que, no último dia do prazo estabelecido para sua publicação, o sítio
da Imprensa Nacional ficou inoperante durante todo o dia, somente voltando a operar após as 18:00, conforme
registrado pela 3ª Secex em sua instrução. Por isso, a unidade técnica deixou de propor a aplicação de sanções.
Acolho a proposta apresentada, à exceção daquela relacionada no item “ii” do parágrafo 3, tomando as
conclusões apresentadas como razão para decidir, com ajustes de redação pertinentes.
Ante o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à consideração
deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de março de 2014. – Raimundo
Carreiro, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 301, DE 2014
Requeiro, em aditamento ao RQS nº 258, de 2014, a retificação da data para desempenhar missão no exterior, sendo autorizado o período de 8 a 11 de abril do corrente ano, quando representarei o Senado Federal
no VII Fórum Mundial Urbano, que terá lugar em Medellin, Colômbia.
Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I do Regimento Interno, que estarei ausente do País no período de 7 a 12 de abril do corrente ano para o desempenho desta missão.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 234, DE 2014
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4,
de 2014 (Projeto de Lei nº 3.059, de 2008, na origem), da Presidente da República, que “estabelece procedimento alternativo para a concessão de visto de turismo a estrangeiro e altera
os arts. 9º, 10 e 56 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980”.
Relator: Senador Jorge Viana
I – Relatório
Esta Comissão é chamada a se pronunciar sobre o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 4, de 2014, que “estabelece procedimento alternativo para a concessão de visto de turismo a estrangeiro e altera os arts. 9º, 10 e
56 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980”.
Na Câmara dos Deputados (CD), a matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). O texto final, sujeito à apreciação conclusiva pela comissão, em conformidade com o disposto no
art. 24, II, do Regimento Interno da CD, foi aprovado em 12 de março de 2014. Em seguida, a proposição foi
remetida à apreciação senatorial.
Após ser lido nesta Casa em 18 de março de 2014, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). A matéria encontra-se sob minha relatoria.
II – Análise
Não há óbices quanto à regimentalidade, tendo em vista que o PLC nº 4, de 2014, ao ser lido, foi despachado pelo Presidente do Senado à CRE, que tem atribuição para opinar sobre proposições referentes a
assuntos correlatos com a condução das relações exteriores da nação, a teor do disposto no art. 103, VIII, do
Regimento Interno.
Registre-se, ainda, que a matéria está em conformidade com os ditames constitucionais. No tocante à
juridicidade, a proposição se afigura irretocável. O meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos é o
adequado e ela é compatível com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. Em relação à técnica legislativa, o projeto também não merece reparos.
No que se refere ao mérito, a proposta altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro), objetivando a criação de procedimento alternativo e mais célere para a obtenção de visto de turista. A
proposição estabelece que o visto poderá ser obtido quando requerido por meio eletrônico.
Para tanto, acrescenta parágrafos ao art. 9º da referida lei, visando a estabelecer o citado procedimento alternativo para a concessão de visto de turista a estrangeiro para seu ingresso no Brasil; modifica
a redação do art. 10, com vistas a permitir a dispensa da exigência do visto de turista e dos vistos temporários para estrangeiros em viagens de negócios, ou na condição de artista ou desportista, ao nacional
de país que confira a brasileiro tratamento idêntico; e adiciona parágrafo ao art. 56 de modo a especificar
que o visto aposto em documento de viagem não implica o reconhecimento de Estado ou de Governo
pelo Governo brasileiro.
O projeto tem como principal objetivo reduzir a burocracia, bem assim as dificuldades enfrentadas por
estrangeiros que almejam visitar o Brasil. Nesse sentido, a justificação da matéria destaca ser o turismo segmento gerador de renda e de empregos. Some-se a essa circunstância o fato de que nosso país disputa mercado com outros destinos. Assim, é necessário investimento em capacitação da mão de obra, em informação
ao visitante, em infraestrutura e na desburocratização do acesso ao território nacional.
Essas as circunstâncias, o projeto certamente proporcionará ao Brasil legislação mais apta a lidar com as
demandas do tempo presente nesse domínio.
III – Voto
Diante de todo o exposto, opinamos pela aprovação do PLC nº 4, de 2014.
Sala da Comissão, 1º de abril de 2014.
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PARECER Nº 235, DE 2014
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 472,
de 2013, do Senador Pedro Taques, que altera o art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
para permitir que varas especializadas em razão da matéria com jurisdição sobre o local do
dano também sejam competentes para processo e julgar as ações civis públicas”.
Relator: Senador Ciro Nogueira
I – Relatório
Submete-se à análise desta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 472,
de 2013, de autoria do Senador Pedro Taques, que tem por objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, a fim de atribuir competência concorrente para processar e julgar as ações civis públicas às varas especializadas em razão da matéria que detenham jurisdição sobre o local do respectivo dano. O projeto é
composto de apenas dois artigos, descritos a seguir.
O art. 1º acrescenta um § 1º ao art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e renumera como § 2º seu
atual parágrafo único, a fim de instituir a mencionada competência jurisdicional.
O art. 2º carreia a cláusula de vigência, estipulando que a lei porventura decorrente do projeto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Na justificação do projeto, informa-se que a matéria foi sugerida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, e visa a possibilitar a varas especializadas em razão da matéria que possuam área de jurisdição mais
ampla, abrangendo outras comarcas, o processamento e julgamento de ações civis públicas, em competência
concorrente ao do foro onde tenha ocorrido o respectivo dano.
O PLS nº 472, de 2014, foi distribuído exclusivamente a esta Comissão, à qual cabe decisão terminativa.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 101, incisos I e II, alínea “d”, do Regimento Interno desta Casa, cabe à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas
que lhe são submetidos, bem como, no mérito, sobre as matérias de competência da União e, nesta hipótese,
notadamente sobre direito processual.
Quanto aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade, nada há a opor ao PLS nº 472, de 2013,
tendo em vista que i) compete privativamente à União legislar sobre direito processual, a teor do disposto no
art. 22, inciso I, da Constituição Federal (CF); ii) cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de
competência da União (CF, art. 48, caput); os termos da proposição não importam em violação de cláusula pétrea; e iv) não há vício de iniciativa, nos termos do art. 61 da Carta Magna.
No que concerne à juridicidade, o projeto se afigura correto, porquanto: i) possui o atributo da generalidade; ii) é consentâneo com os princípios gerais do Direito; iii) se afigura dotado de potencial coercitividade;
iv) a matéria nele vertida inova o ordenamento jurídico; e v) o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos (normatização via edição de lei) é o adequado.
Quanto ao mérito, o PLS nº 472, de 2013, revela-se digno de aplauso, pois há de granjear benefícios diretos para o Poder Público. Como é cediço, para o deslinde das ações civis públicas é atribuída, atualmente,
competência exclusiva ao foro do local onde ocorrer o dano. O projeto sob exame busca atribuir competência
concorrente às varas especializadas que, conquanto situadas em foro de outra comarca que não a do local do
dano, sejam investidas da correspondente jurisdição. Como os servidores atuantes nessas varas – os magistrados, inclusive – já possuem a experiência e o cabedal de conhecimentos específicos indispensáveis à solução
ótima da lide, tende-se a um ganho de eficiência e, por conseguinte, diminuição dos custos no processamento
das ações civis públicas.
Ademais, deverá ser beneficiado também o jurisdicionado e, em última análise, a sociedade, visto que, com
a alteração almejada, esperam-se prazos menos diuturnos para o processamento e a conclusão dessas ações.
Por fim, registre-se que a técnica legislativa empregada na elaboração da proposição é correta, guardando observância com os ditames da Lei Complementar (LCP) nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal. Deve-se fazer apenas duas pequenas ressalvas. Primeiro, para a obtenção do devido
paralelismo na ementa do projeto, deve-se substituir a expressão “processo” por “processar”. Por fim, em consonância com o art. 12, inciso III, alínea d, da LCP nº 95, de 1998, deve-se acrescentar entre parênteses as letras
‘NR’ ao fim do dispositivo a ser alterado pelo projeto.
III – Voto
Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2013, com as seguintes
emendas de redação:
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EMENDA Nº 1 – CCJ
(de redação)
Substitua-se, na ementa do Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2013, o vocábulo “processo” pelo vocábulo “processar”.
EMENDA Nº 2 – CCJ
(de redação)
Acrescentem-se as letras “NR” maiúsculas, entre parênteses, ao final do art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985, na forma do art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2013:
Sala da Comissão, 26 de março de 2014.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO N° 472, DE 2013
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que:
Altera o art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para permitir que varas especializadas
em razão da matéria com jurisdição sobre o local do dano também sejam competentes para
processar e julgar as ações civis públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 2º:
“Art. 2º ......................................................................................................................................................................................
§ 1º Faculta-se a propositura da ação prevista nesta Lei em vara especializada em razão da matéria
quando possuir jurisdição sobre o local do dano.
§ 2º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 26 de março de 2014.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
.........................................................................................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 26 DE ABRIL DE 2001
Altera a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 12. A alteração da lei será feita:
.........................................................................................................................................................................................................................
III – nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo
de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:
.........................................................................................................................................................................................................................
c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão ‘revogado’, ‘vetado’,
‘declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal’, ou ‘execução suspensa
pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal’. (Redação dada pela Lei Complementar
nº 107, de 26-4-2001)
.........................................................................................................................................................................................................................
d) é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras ‘NR’ maiúsculas, entre
parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da alínea “c”. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 107, de 26-4-2001)
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(VETADO) e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.180-35, de 2001)
.........................................................................................................................................................................................................................
SECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Ofício nº 55/2014 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 26 de março de 2014
A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2013, que “Altera o
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art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para permitir que varas especializadas em razão da matéria com
jurisdição sobre o local do dano também sejam competentes para processo e julgar as ações civis públicas”,
de autoria do Senador Pedro Taques.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente,

PARECER Nº 236, DE 2014
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2014 (nº
4.594/2012, na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), que altera as Leis nºs 9.074, de 7
de julho de 1995, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para aumentar a capacidade instalada dos aproveitamentos de potenciais hidráulicos para geração de energia elétrica que ficam
dispensados de obter autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente,
e dá outras providências.
Relator: Senador Ivo Cassol
I – Relatório
Vem para análise desta Comissão, nos termos do art. 90, combinado com o art. 104, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 1, de 2014, de autoria do Deputado Eliene
Lima, que altera as Leis nºs 9.074, de 7 de julho de 1995, e 9.427, de dezembro de 1986, para aumentar a capacidade
instalada dos aproveitamentos de potenciais hidráulicos para geração de energia elétrica que ficam dispensados de
obter autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente, e dá outras providências.
O PLC nº 1, de 2014, é composto por três artigos:
O art. 1º altera o art. 8º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, para aumentar de 1.000 kW para 3.000 kW
a potência máxima dos aproveitamentos de potenciais hidráulicos dispensadas de concessão, permissão ou
autorização, os quais devem apenas ser comunicados ao poder concedente.
O art. 2º modifica o art. 26 da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para aumentar a potência máxima dos aproveitamentos de potencial hidráulico que necessitam de autorização de 30.000 kW para 50.000
kW, destinados a produção independente ou autoprodução, tendo ou não as características de pequena central hidrelétrica.
Por fim, o art. 3º traz a cláusula de vigência: a data de publicação da Lei.
Não foram apresentadas emendas ao PLC nº 1, de 2014, na Comissão de Serviços de Infraestrutura no
prazo regimental.
II – Análise
O PLC nº 1, de 2014, atende aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade, pois trata de geração de energia elétrica, matéria incluída entre aquelas disciplináveis por lei federal, em conformidade com
os arts. 22, IV, e 48, caput, da Constituição Federal, e não consta do rol das matérias de iniciativa privativa do
Presidente da República, listadas no art. 84 da Carta Magna.
Com relação aos requisitos de juridicidade e regimentalidade, verifica-se que eles foram plenamente
atendidos e, além disso, a matéria vem redigida de acordo com a melhor técnica legislativa.
Quanto ao mérito, é matéria, sem dúvida, de valor e oportuna. Mormente tendo em vista o momento
que o Brasil atravessa, de séria ameaça ao fornecimento de energia elétrica.
O sistema elétrico brasileiro estruturou-se nas últimas décadas em torno de grandes hidrelétricas ligadas
aos consumidores por meio de longas linhas de transmissão. Nos últimos anos, a frequência dos chamados
apagões mostrou a fragilidade do sistema de transmissão e, nestes últimos meses, a baixa pluviosidade reduziu perigosamente a capacidade de geração hidrelétrica.
A construção de mais centrais hidrelétricas de pequeno porte traria duplo efeito positivo para a robustez
do sistema elétrico brasileiro: aumentaria a potência instalada do parque gerador e distribuiria geograficamente
a geração, de forma que seria reduzida a dependência, hoje existente, em relação a longas linhas de transmissão.
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Assim sendo, ao incentivar a implantação de centrais hidrelétricas de pequeno porte, por meio da redução da burocracia necessária para a realização dos empreendimentos, o PLC nº 1, de 2014, aperfeiçoa a legislação vigente e contribui para o desenvolvimento do sistema elétrico do País.
III – Voto
Ante o exposto, votamos pela aprovação do PLC nº 1, de 2014, sem emendas.
Sala da Comissão, 1º de abril de 2014.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
.........................................................................................................................................................................................................................
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 8º O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores a 1.000 kW, e a implantação de
usinas termelétricas de potência igual ou inferior a 5.000 kW, estão dispensadas de concessão, permissão ou
autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente.
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, disciplina o regime das concessões de
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEEL, autorizar: (Redação
dada pela Lei nº 10.848, de 2004)
.........................................................................................................................................................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
234, de 2014, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
4, de 2014.
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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 55,
de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 55/2014 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 26 de março de 2014
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2013, que “Altera o
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art. 2º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para permitir que varas especializadas em razão da matéria com
jurisdição sobre o local do dano também sejam competentes para processo e julgar as ações civis públicas”,
de autoria do Senador Pedro Taques.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício nº 55, de
2014, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
236, de 2014, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2014.
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.
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 N° 110, DE 2014
Altera as Leis nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, e nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, para obrigar as emissoras e os canais de televisão a veicularem
fotos de pessoas desaparecidas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea j:
“Art. 38. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
j) as emissoras de radiodifusão de sons e imagens (televisão) exibirão fotos de pessoas desaparecidas, diariamente, por no mínimo um minuto, em inserções veiculadas nos intervalos da programação compreendida entre dezoito e vinte e duas horas.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º A Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 24-A:
“Art. 24-A. Cada canal de programação exibirá, diariamente, no horário compreendido entre dezoito
e vinte e duas horas, por no mínimo um minuto, imagens de pessoas desaparecidas.”
Art. 3º As emissoras e os canais de televisão utilizarão material institucional produzido pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – SINESP, especialmente com essa finalidade.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias da data de sua publicação.
Justificação
Em 17 de dezembro de 2009, como resultado de ampla discussão nacional sobre o tema, foi sancionada
a Lei nº 12.127, que criou o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
No ano seguinte, implementado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/
PR) em parceria com o Ministério da Justiça (MJ) e com o apoio da Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidas (ReDESAP), o Cadastro veio se somar aos esforços para busca e
localização dessas pessoas.
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Em 4 de julho de 2012, a Lei nº 12.681 instituiu o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,
Prisionais e sobre Drogas – SINESP, que, entre outras, tem como finalidade armazenar, tratar e integrar dados
e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas de segurança, apresentando-se como o instrumento adequado para garantir a interoperabilidade dos
sistemas de dados e informações, conforme os padrões definidos pelo Conselho Gestor.
Paralelamente, a consciência acerca da gravidade da questão impulsionou outras iniciativas. A ampla
divulgação de fotos dos desaparecidos também se mostrou eficiente como, por exemplo, a colocação dessas
imagens em SF/14580.96215-57 embalagens de produtos e em faturas de prestadoras de serviços, tais como
contas de gás e energia elétrica.
Por certo, a exposição de fotos de pessoas desaparecidas em veículos de comunicação de grande alcance
contribuiria para as ações empreendidas pelas autoridades. É incalculável o benefício que tal medida poderia
trazer do ponto de vista social.
O desaparecimento de qualquer pessoa consiste em tragédia para seus familiares, para seus amigos e para
toda a sociedade. Faz-se necessário, diante de tal quadro, a participação de todos na erradicação desse flagelo.
A proposição que submeto à consideração desta Casa trata, portanto, de assunto atinente à segurança
e ao bem estar da população, pelos quais incumbe ao Estado, inclusive ao Poder Legislativo, tomar todas as
medidas possíveis para prevenir, elucidar e coibir.
Nesse sentido, contamos com a boa acolhida da proposta pelos nossos Pares.
Sala das Sessões, – Cristovam Buarque, Senador
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962.
(Vide Lei nº 9.472, de 1997)
(Vide Decreto nº 3.965, de 2001)
Vide texto compilado
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Mensagem de veto
Partes mantidas pelo CONGRESSO NACIONAL
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 37. Os serviços de telecomunicações podem ser desapropriados, ou requisitados nos termos do artigo 141 § 16 da Constituição, e das leis vigentes. (Partes mantidas pelo Congresso Nacional)
Parágrafo único. No cálculo da indenização serão deduzidos os favores cambiais e fiscais concedidos
pela União e pelos Estados.
Art. 38. Nas concessões e autorizações para a execução de serviços de radiodifusão serão observados,
além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas: (Redação dada pela Lei nº 10.610, de
20.12.2002)
a) os diretores e gerentes serão brasileiros natos e os técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País permitida, porém, em
caráter excepcional e com autorização expressa do Conselho de Telecomunicações, a admissão de especialistas
estrangeiros, mediante contrato, para estas últimas funções.
a) os administradores ou gerentes que detenham poder de gestão e de representação civil e judicial
serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. Os técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém,
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em caráter excepcional e com autorização expressa do órgão competente do Poder Executivo, a admissão de
especialistas estrangeiros, mediante contrato; (Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
b) a modificação dos estatutos e atos constitutivos das emprêsas depende, para sua validade, de aprovação do Govêrno, ouvido prèviamente o Conselho Nacional de Telecomunicações;
b) as alterações contratuais ou estatutárias que não impliquem alteração dos objetivos sociais ou modificação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou ações ou aumento de capital social que não resultem em
alteração de controle societário deverão ser informadas ao órgão do Poder Executivo expressamente definido
pelo Presidente da República, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato; (Redação dada pela Lei
nº 10.610, de 20.12.2002)
b) as alterações contratuais ou estatutárias que não impliquem alteração dos objetivos sociais, as cessões
de cotas ou ações ou aumento de capital social que não resultem alteração de controle societário e as modificações de quadro diretivo deverão ser informadas ao órgão do Poder Executivo expressamente definido pelo
Presidente da República, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da realização do ato; (Redação dada pela Lei
nº 12.872, de 2013)
c) a transferência da concessão, a cessão de cotas ou de ações representativas do capital social, dependem, para sua validade, de autorização do Govêrno após o pronunciamento do Conselho Nacional de Telecomunicações. (VETADO).
O silêncio do Poder concedente ao fim de 90 (noventa) dias contados da data da entrega do requerimento de transferência de ações ou cotas, implicará na autorização.(Partes mantidas pelo Congresso Nacional)
c) a alteração dos objetivos sociais, a modificação do quadro diretivo, a alteração do controle societário
das empresas e a transferência da concessão, da permissão ou da autorização dependem, para sua validade,
de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
c) a alteração de objetivos sociais, a alteração de controle societário das empresas e a transferência da
concessão, permissão ou autorização dependem, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente
do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.872, de 2013)
d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das emprêsas de radiodifusão
estão subordinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses do País;
e) as emissôras de radiodifusão, excluídas as de televisão, são obrigadas a retransmitir, diàriamente, das
19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações
dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;
f) as emprêsas, não só através da seleção de seu pessoal, mas também das normas de trabalho observadas nas estações emissôras devem criar as condições mais eficazes para que se evite a prática de qualquer das
infrações previstas na presente lei;
g) a mesma pessoa não poderá participar da direção de mais de uma concessionária ou permissionária
do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade;
g) a mesma pessoa não poderá participar da administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade (Redação
dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
h) as emissôras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu tempo para transmissão de serviço noticioso.
i) as concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão deverão apresentar, até o último dia
útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo expressamente definido pelo Presidente da República e aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de pessoas jurídicas, declaração com a composição de seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos titulares, direta
ou indiretamente, de pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante. (Incluída pela Lei nº
10.610, de 20.12.2002)
Parágrafo único. Não poderá exercer a função de diretor ou gerente de emprêsa concessionária de rádio
ou televisão quem esteja no gôzo de imunidade parlamentar ou de fôro especial.
Parágrafo único. Não poderá exercer a função de diretor ou gerente de concessionária, permissionária
ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial.
(Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20.12.2002)
§ 2º Serão nulas de pleno direito as alterações contratuais ou estatutárias, as cessões de cotas ou ações
ou aumento de capital social, bem como as modificações de quadro diretivo a que se refere a alínea b do ca-
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put deste artigo que contrariem qualquer dispositivo regulamentar ou legal ficando as entidades sujeitas às
sanções previstas neste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.872, de 2013)
Art. 39. As estações de radiodifusão, nos 90 (noventa) dias anteriores às eleições gerais do País ou da circunscrição eleitoral, onde tiverem sede, reservarão diàriamente 2 (duas) horas à propaganda partidária gratuita, sendo uma delas durante o dia e outra entre 20 (vinte) e 23 (vinte e três) horas e destinadas, sob critério de
rigorosa rotatividade, aos diferentes partidos e com proporcionalidade no tempo de acôrdo com as respectivas
legendas no Congresso Nacional e Assembléias Legislativas.
§ 1º Para efeito dêste artigo a distribuição dos horários a serem utilizados pelos diversos partidos será
fixada pela Justiça Eleitoral, ouvidos os representantes das direções partidárias.
§ 2º Requerida aliança de partidos, a rotatividade prevista no parágrafo anterior será alternada entre os
partidos requerentes de alianças diversas.
§ 3º O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído pelos demais, não sendo permitida
cessão ou transferência.
§ 4º Caberá à Justiça Eleitoral disciplinar as divergências oriundas da aplicação dêste artigo.
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011
Mensagem de veto
Vigência
Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 11.437, de 28 de dezembro de 2006,
5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997;
e dá outras providências.
A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 23. Nos 2 (dois) primeiros anos de vigência desta Lei, o número de horas de que trata o caput do art.
16, as resultantes das razões estipuladas no caput e no § 1º do art. 17 e o limite de que trata o § 3o do art. 17
serão reduzidos nas seguintes razões: (Vigência)
I – 2/3 (dois terços) no primeiro ano de vigência da Lei;
II – 1/3 (um terço) no segundo ano de vigência da Lei.
Art. 24. O tempo máximo destinado à publicidade comercial em cada canal de programação deverá ser
igual ao limite estabelecido para o serviço de radiodifusão de sons e imagens.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos canais de que trata o art. 32 desta Lei
e aos canais exclusivos de publicidade comercial, de vendas e de infomerciais.
Art. 25. Os programadores não poderão ofertar canais que contenham publicidade de serviços e produtos em língua portuguesa, legendada em português ou de qualquer forma direcionada ao público brasileiro,
com veiculação contratada no exterior, senão por meio de agência de publicidade nacional.
§ 1º A Ancine fiscalizará o disposto no caput e oficiará à Anatel e à Secretaria da Receita Federal do Brasil
em caso de seu descumprimento.
§ 2º A Anatel oficiará às distribuidoras sobre os canais de programação em desacordo com o disposto no
§ 1o, cabendo a elas a cessação da distribuição desses canais após o recebimento da comunicação.
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 12.681, DE 4 DE JULHO DE 2012
Institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas
– SINESP; altera as Leis nos 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e 11.530, de 24 de outubro de
2007, a Lei Complementar no 79, de 7 de janeiro de 1994, e o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal; e revoga dispositivo da Lei no 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001.
A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É instituído o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas
– SINESP, com a finalidade de armazenar, tratar e integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com:
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I – segurança pública;
II – sistema prisional e execução penal; e
III – enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas.
Art. 2º O Sinesp tem por objetivos:
I – proceder à coleta, análise, atualização, sistematização, integração e interpretação de dados e informações relativos às políticas de que trata o art. 1o;
II – disponibilizar estudos, estatísticas, indicadores e outras informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas;
III – promover a integração das redes e sistemas de dados e informações de segurança pública, criminais,
do sistema prisional e sobre drogas; e
IV – garantir a interoperabilidade dos sistemas de dados e informações, conforme os padrões definidos
pelo Conselho Gestor.
Parágrafo único. O Sinesp adotará os padrões de integridade, disponibilidade, confidencialidade, confiabilidade e tempestividade estabelecidos para os sistemas informatizados do Governo Federal.
.........................................................................................................................................................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 111, DE 2014
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para instituir redutor dos pontos que ensejam a suspensão do direito de dirigir, nos casos em
que o condutor não seja reincidente ao longo dos últimos seis meses.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 259 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a inclusão do seguinte
§ 4º:
“Art. 259. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Se após decorridos seis meses da ocorrência da última infração, o condutor não tiver cometido
mais infrações, os eventuais pontos que lhe tenham sido atribuídos serão reduzidos em um terço,
desconsiderando-se as frações.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto que ora apresentamos visa a aplicar um redutor nos pontos que são atribuídos a cada vez que
um condutor comete uma infração do no trânsito.
Basicamente, nossa ideia é que, a cada seis meses, os pontos sejam reduzidos em um terço, desde que
o condutor não tenha incorrido em novas infrações nesse período.
Nosso objetivo é o de premiar os condutores que tentem conduzir de forma mais cuidadosa, já que a
redução dos pontos somente abarcará aqueles condutores que não incorrerem em novas infrações nos últimos seis meses.
Nesse sentido, entendemos que nossa proposta aperfeiçoa o modelo vigente ao introduzir novos incentivos para que o condutor não incorra em novas infrações.
Por tais motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para a proposta ora apresentada.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos Rodrigues
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
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I – gravíssima – sete pontos;
II – grave – cinco pontos;
III – média – quatro pontos;
IV – leve – três pontos.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 112, DE 2014
Altera o art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para tornar obrigatória a inclusão,
no assento de nascimento, da impressão plantar dos recém-nascidos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional Federal decreta:
Art. 1º O art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
11) A impressão da plantar do recém-nascido e as digitais da mãe, coletadas no local do nascimento
ou no ato do registro.
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Os cartórios de registro civil de pessoas naturais poderão manter posto de atendimento nos
estabelecimentos de saúde que realizarem partos para realização do registro de nascimento e emissão da respectiva certidão.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Justificação
É preocupante o crescimento do número de casos envolvendo tráfico internacional de recém-nascidos,
chaga que aflige diversos países do planisfério, alcançando, lamentavelmente, o Brasil, que já convive com reiterados eventos de trocas – acidentais ou dolosas – de bebês em hospitais e maternidades.
Com o propósito de fazer frente a esse grave quadro, diversos Estados, como São Paulo, Santa Catarina e
Paraná, tem, por meio de lei, acordos de cooperação entre secretarias de Estado, estabelecimentos de saúde e
ofícios de registro de pessoas naturais ou, ainda, provimentos do Ministério Público, estabelecido a obrigatoriedade de coleta de impressões digitais ou plantares de recém-nascidos, pelo sistema tradicional, que envolve
a utilização de almofada-tinteiro dactiloscópica, ou mediante uso de equipamentos de biometria.
Já na Argentina, é expedido o chamado “DNI – Documento Nacional de Identidade Digital Zero Ano”,
feito mediante identificação biométrica digital dos recém-nascidos no próprio estabelecimento de saúde. Os
dados dos bebês são incorporados numa base nacional e associados às informações dos pais, constantes do
mesmo acervo digital, sendo também inseridas em documentos como o passaporte (Fonte: http://www.argentina.ar/_es/pais/C10727-dni-digital-cero-ano.php).
O Brasil não pode ficar estagnado e o Poder Legislativo federal não pode concorrer para essa omissão.
Por essa razão, alvitramos, com a presente proposição, alterar o art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (“Lei de Registros Públicos”), para tornar a obrigatória a inclusão, no assento de nascimento, da plantar do
recém-nascido e das digitais da mãe, coletadas no local do parto ou no ato do registro. Complementarmente,
vislumbramos incluir, naquele mesmo dispositivo, a possibilidade de os ofícios de registro das pessoas naturais
manterem posto remoto de atendimento nos estabelecimentos de saúde que realizem partos, para lavratura
do nascimento e emissão da respectiva certidão.
Trata-se de providência destinara a preservar a integridade da entidade familiar e, ainda mais importante, a vida e integridade física de nossos bebês.
Forte nessas razões, conclamo os ilustres Pares a aprovarem a presente medida, que incrementa o rol de
medidas destinadas à proteção da criança brasileira.
Sala das Sessões, – Senador Gim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 54. O assento do nascimento deverá conter: (Renumerado do art. 55, pela Lei nº 6.216, de 1975).
1°) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproximada;
2º o sexo e a cor do registrando;
2º) o sexo do registrando; (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).
3º) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;
4º) o nome e o prenome, que forem postos à criança;
5º) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;
6º) a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido;
7º) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal.
8º) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;
9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento.
9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento, quando se tratar
de parto ocorrido sem assistência médica em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde.(Redação dada pela Lei nº 9.997, de 2000)
10) número de identificação da Declaração de Nascido Vivo – com controle do dígito verificador, ressalvado na hipótese de registro tardio previsto no art. 46 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 1º Não constituem motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da Declaração de Nascido Vivo por parte do Registrador Civil das Pessoas Naturais: (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
I – equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe; (Incluído pela Lei nº 12.662,
de 2012)
II – omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai; (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
III – divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido constante da declaração e o escolhido
em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento, prevalecendo este último;
(Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
IV – divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último; (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
V – demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o
registro de nascimento. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 2º O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação
civil vigente. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
§ 3º Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais,
a Declaração de Nascido Vivo será emitida pelos Oficiais de Registro Civil que lavrarem o registro de nascimento,
sempre que haja demanda das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem tais emissões.
(Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 113, DE 2014
Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), para estabelecer sanção aos agentes públicos que concederem licença para edificações ou realização
de obras comprovadamente danosas ao meio ambiente e ao patrimônio público, sem observância das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a viger acrescido do inciso XVI, com a seguinte redação:
“Art. 10. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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XVI – conceder licença para edificação ou realização de obras comprovadamente danosas ao meio
ambiente e ao Patrimônio Público, sem observância das normas legais e regulamentares aplicáveis
à espécie.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Já são recorrentes, no início de cada ano, as notícias sobre tragédias provocadas pelas chuvas em determinadas áreas do País as quais não deixam dúvidas haver evidências de omissão das autoridades públicas em
minimizar os efeitos de tais fenômenos climáticos, especialmente quanto à preservação da vida das pessoas
que residem nessas áreas.
Também são abundantes as notícias de desabamento de casas e edificações construídas em encostas
de morros ou terrenos íngremes que suportam pluviosidade mais volumosa.
Por sua vez, áreas de preservação ambiental são sacrificadas quando o Poder Público, por meio de seus
agentes, permite obras sem que seja avaliado devidamente o impacto ambiental decorrente da intervenção
humana nessas áreas.
Nesse quadro, reputa-se que tais dramas humanos e danos ambientais continuam a assolar o País sem
haver ação estatal para prevenir ou punir proporcionalmente os agentes públicos cujo plexo de poderes-deveres inclua a concessão de licenças para construir ou a realização de obras em áreas de risco de calamidade
pública ou que possa causar dano ambiental.
Pelo contrário, anualmente, observa-se descaso com o Patrimônio Público, sobretudo em termos de superfaturamento e fiscalização deficiente, como se constata da leitura dos relatórios anuais do Fiscobras, realizados pelo Tribunal de Contas da União, nos quais são apresentadas irregularidades na construção de pontes,
rodovias, ferrovias, portos, entre outros. Portanto, nota-se um sistêmico problema de gestão do Patrimônio
Público. Por óbvio, são gerados inúmeros e graves efeitos ambientais para a população, assim como o malbaratamento e a dilapidação dos bens públicos.
Não obstante a nossa legislação ambiental e urbanística ser vasta e minuciosa, nota-se não surtido o
efeito preventivo esperado, sobretudo em face de catástrofes provocadas pelas fortes precipitações pluviais
em áreas montanhosas ou próximas aos cursos d’água. Parcialmente, credita-se esse fato à omissão no cumprimento dessa legislação por parte dos agentes públicos supracitados. Nessa linha, insta-se elevar a conduta
lesiva aqui descrita ao âmbito de tutela prioritária da União, por conseguinte justificando o presente projeto.
O nosso projeto pretende, portanto, mediante o acréscimo do inciso XVI ao art. 10 da Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências (Lei de Improbidade Administrativa), incluir entre os Atos de improbidade administrativa que
causam prejuízo ao erário – definido no caput do seu art. 10 como qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei –pena para quem conceder licença para edificação ou realização de obras que
sejam comprovadamente danosas ao meio ambiente e ao patrimônio público, sem observância das normas legais
e regulamentares aplicáveis à espécie.
A Lei de Improbidade Administrativa é uma lei nacional que se aplica aos agentes públicos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, devendo-se lembrar que a categoria dos agentes públicos
compreende, dentre outros, os servidores público em geral, inclusive empregados, da administração direta e
indireta.
Torna-se também imperativo justificar a inclusão do inciso proposto na seção II desse diploma legal. In
casu, não há apenas violação aos princípios da Administração Pública nem se chega ao enriquecimento ilícito
do agente. Na verdade, trata-se de “lesão ao Patrimônio Público”, por força de interpretação teleológica do artigo 10 da Lei supra, visto que este vai além do conjunto de bens e interesses de natureza econômico-financeira
pertencentes ao Poder Público, isto é, o erário.
A ver, nos termos do §1º do art. 1º da Lei n 4.717, de 29 de junho de 1965, que regula a ação popular,
constitucionalmente prevista no inciso LXXIII do art. 5º, tem-se que “Consideram-se patrimônio público para os
fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico”. À luz do
Estado Democrático de Direito vigente, tal conceito é alargado de modo a abranger bens e interesses morais e
ambientais do Poder Público, conforme entendimento hodierno e pacífico da jurisprudência e doutrina.
Conclui-se que este projeto seria mais uma hipótese contemplada pela Lei de Improbidade Administrativa que penaliza o agente público infringente do Patrimônio Público, com as finalidades ínsitas da pena de
retribuição, prevenção e educação.
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Superada essa discussão, de acordo com o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, as penas para
o infrator do art. 10, cujo inciso XVI é proposto pelo nosso projeto, são as seguintes:
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
A nosso ver, trata-se de medida que, se aprovada, contribuirá sobremaneira para inibir edificações e realização de obras em áreas dotadas de riscos a pessoas ou ao meio ambiente. Nesse sentido, tenciona-se mudar
o panorama descrito em intróito.
Acreditamos, igualmente, contribuir para dar um basta a essas ações criminosas de agentes públicos que
violam a indisponibilidade do interesse público reiteradamente.
Sala das Sessões, – Senador João Alberto Souza, PMDB/MA.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
TEXTO COMPILADO
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta
ou fundacional e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão
público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta
ou indireta.
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância
dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou
de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
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Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.
CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do
agente público;
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de
bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao
valor de mercado;
III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de
bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem
como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;
V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou
a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa
sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida,
qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art.
1º desta lei;
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;
X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
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III – doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos
ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art.
1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior
ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1°
desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por
meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou
sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer
em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial,
teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar
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com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos
bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. (Regulamento) (Regulamento)
§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que
a prestar falsa.
§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo .
CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não
contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de
Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público
ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias
e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.
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§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o
disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal
da lei, sob pena de nulidade.
§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas
que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer
dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de
Processo Civil. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido,
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do
prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação,
se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via
eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto
no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa
jurídica prejudicada pelo ilícito.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento
do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida
se fizer necessária à instrução processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:
I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho
de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de
autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá
requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.
CAPÍTULO VII
Da Prescrição
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I – até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
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CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e
demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República. – FERNANDO COLLOR
– Célio Borja.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa o Senador Cássio Cunha Lima para integrar, como suplente, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, nos termos do Ofício nº 22, de 2014, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 22/14-GLPSDB
Brasília, de março de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cássio Cunha Lima, para integrar, como suplente, a Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa, nos termos
do disposto no art. 17 da Resolução do Senado Federal n° 42, de 2010, e do Ofício GLPSB n° 0012/2014, da
Liderança do Partido Socialista Brasileiro – PSB, o Senhor Senador João Capiberibe, para integrar a Comissão
do Projeto Jovem Senador.
É o seguinte o Ofício:
GLPSB OF. Nº 12/2014
Brasília, 31 de março de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança indica o Senador
João Capiberibe para representar o Partido Socialista Brasileiro (PSB) na Comissão do Projeto Jovem Senador,
em acordo ao que dispõe o art. 17 da Resolução nº 42, de 2010.
Respeitosamente,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior:
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– Nº 23, de 28 de março de 2014, em resposta ao Requerimento nº 12, de 2014, de informações,
de autoria do Senador Ricardo Ferraço;
– Nº 25, de 28 de março de 2014, em resposta ao Requerimento nº 996, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu da Câmara
dos Deputados os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2014
(Nº 7.614/2010, na Casa de origem, do Deputado Otavio Leite)
Determina o registro de veículo pelo guia de turismo que for adquirente de veículo ou que
utilizar veículo próprio, de cônjuge ou de dependente, no desempenho de suas atividades
profissionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina o registro de veículo pelo guia de turismo que for adquirente de veículo ou
que utilizar veículo próprio, de cônjuge ou de dependente, no desempenho de suas atividades profissionais.
Art. 2º O guia de turismo que guiar seu próprio automóvel ou utilitário no desempenho de suas atividades profissionais, conjugando-as à prestação de serviços de transportes turísticos, deverá registrar seu veículo.
§ 1º Para cada guia de turismo, apenas um veículo poderá ser registrado, podendo sê-lo o de seu cônjuge
ou o de seu dependente ou, ainda, o veículo em relação ao qual o guia se encontra na condição de adquirente mediante alienação fiduciária.
§ 2º O veículo do guia de turismo deverá ser registrado nos órgãos de turismo de cada Município quando houver tal exigência e no do Estado de circulação, bem como no Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR.
§ 3º Para os efeitos desta Lei, é vedado o registro de veículos de 2 (duas) portas e de veículos que ultrapassem o prazo de 5 (cinco) anos da data de sua fabricação.
Art. 3º Independentemente da vistoria ordinária do veículo, poderá a entidade que registra o veículo, em
qualquer época, realizar inspeções e vistorias nele, determinando a baixa definitiva do seu registro ou a baixa
temporária para reformas, até que o veículo seja aprovado em nova vistoria.
Art. 4º Em caso de venda do veículo cadastrado na categoria veículo de guia deverá o seu proprietário providenciar requerimento de baixa do veículo nas entidades cadastradoras no prazo de 15 (quinze) dias da data da venda.
Art. 5º O guia-motorista observará as regras técnicas de sua função previstas na Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e outros diplomas pertinentes.
Parágrafo único. O guia-motorista, na execução dos serviços de transporte turístico, além dos deveres
previstos no art. 4º, deverá atender as seguintes disposições:
I – zelar pela segurança e pelo conforto dos passageiros;
II – apresentar-se, em serviço, quando devidamente identificado com crachá;
III – diligenciar a obtenção de transporte para os passageiros no caso de interrupção de viagens;
IV – prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados;
V – fornecer à fiscalização os documentos que lhe forem regularmente exigidos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.614, DE 2010
Autoriza ao Guia de Turismo usar seu próprio veículo, sob sua condução, no desempenho de
suas atividades profissionais, nos termos estabelecidos nesta lei, e dá outras providências:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizado ao Guia de Turismo, a registrar e guiar seu próprio automóvel ou utilitário no desempenho de suas atividades profissionais conjugando-as à prestação de serviços de transportes turísticos,
tais como o serviço de “transfer”, de excursões, de passeios e de programações turísticas em geral.
Parágrafo único. Para cada Guia de Turismo, apenas um automóvel ou utilitário poderá ser registrado,
podendo sê-lo o de seu cônjuge ou dependente, ou ainda, o veículo em face do qual o guia se encontra na
condição de adquirente através de alienação fiduciária.
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Art. 2º O veículo do Guia deverá ser registrado nos órgãos de turismo de cada município quando houver tal exigência e no do estado de circulação, bem como no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços
Turísticos CADASTUR.
§1º É vedado o licenciamento de veículos duas portas para o transporte de passageiros/turistas previsto
nessa Lei, bem como o de veículos que ultrapassarem o prazo de 5 (cinco) anos contados da data de sua fabricação.
Art. 3º Independentemente da vistoria ordinária do veículo, poderá a entidade que registra o veículo,
em qualquer época, realizar inspeções e vistorias no mesmo, determinando sua baixa definitiva do registro ou
a baixa temporária para reformas, até que os mesmos sejam aprovados em novas vistorias.
Art. 4º Em caso de venda do veículo de sua propriedade, cadastrado na categoria veículo de guia, deverá,
o seu proprietário, providenciar requerimento de baixa do veículo junto às entidades cadastradoras no prazo
de quinze dias da data da venda.
Art. 5º O guia-motorista observará as regras técnicas de sua função prevista no Código Nacional de Trânsito e outros diplomas pertinentes.
Parágrafo único. O guia-motorista na execução dos serviços de Transporte Turístico, além dos deveres
previstos no artigo anterior, deverá atender as seguintes disposições:
I – zelar pela segurança e o conforto dos passageiros;
II – apresentar-se quando em serviço, devidamente identificado com crachá;
III – diligenciar a obtenção de transporte para os passageiros no caso de interrupção de viagens;
IV – prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados;
V – fornecer à fiscalização, os documentos que lhe forem regularmente exigidos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei Geral de Turismo, que acaba de entrar em vigor, embora festejada em alguns aspectos, a rigor, deixou importantes lacunas, que precisam ser imediatamente preenchidas.
Trata-se, por exemplo, da inclusão de algumas categorias de prestadores de serviço, que são indiscutivelmente fundamentais para o turismo, e merecem o reconhecimento de estarem integradas à Lei Geral de
Turismo brasileira, tais como, guias turísticos, instituições de ensino universitário, bem como cursos técnicos e de
qualificação em turismo e turismólogos.
A categoria do prestador de serviço “Guia de Turismo”, é indiscutivelmente essencial para o turismo, pois
o papel que exerce é imprescindível para a realização do turismo sustentável no espaço onde atuam se diferenciando cada vez mais do ultrapassado estereótipo de informalidade e improviso.
É de se destacar que os guias de turismo exercem atividades que instruem e fortalecem nossas raízes,
nossa história e a cultura popular brasileira, além de orientar e conduzir os turistas de forma profissional e prazerosa pelos inúmeros atrativos naturais e culturais que o País oferece.
Sendo assim, é imperioso permitir-lhes que, em atendimento a um turista ou pequenos grupos de turistas, possa o Guia usar seu veículo próprio nas condições determinadas pelo estado, em favorecimento do
crescimento do setor.
Dada a relevância da matéria, reiniciamos, agora, através deste Projeto de Lei, a busca pela justiça. Pelas razões acima expostas, peço o apoio de meus Pares para a aprovação do Projeto de Lei que ora proponho.
Essa proposta é proveniente de debates havidos no âmbito dos profissionais de turismo do Rio de Janeiro. Representa, pois, uma legítima operação dos guias comprometidos com a causa do turismo e com a fidelização do mercado turístico para o Rio de Janeiro e o Brasil.
Saia das Sessões, 7 de julho de 2010. – Deputado Otavio Leite, PSDB/RJ, Líder da Minoria no Congresso
Nacional.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
.........................................................................................................................................................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Desenvolvimento Regional e Turismo)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2014
(Art. 2.145/2011, na Casa de origem, do Deputado Laércio Oliveira)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o “Código de Trânsito Brasileiro”,
permitindo a doação de veículos e a venda de sucata abandonados, e revoga a Lei nº 6.575,
de 30 de setembro de 1978.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera os arts. 270, 271 e 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre retenção, remoção e leilão de veículos.
Art. 2º Os arts. 270, 271 e 328 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 270. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições
de segurança para circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado,
mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para sua regularização, para o que se considerará, desde
logo, notificado.
....................................................................................................................................................................................................
§ 6º Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2º, será feito registro de restrição administrativa no Renavam pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, que será retirada após comprovada a regularização.
§ 7º O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2º resultará no recolhimento do veículo
ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.”(NR)
“Art. 271. .................................................................................................................................................................................
§ 1º A restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
§ 2º A liberação dos veículos removidos é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.
§ 3º Se o reparo referido no § 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a
autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, mediante autorização, assinalando prazo para a sua reapresentação e vistoria.
§ 4º A remoção, o depósito e a guarda do veículo serão realizados diretamente por órgão público
ou serão contratados por licitação pública.
§ 5º O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato da remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do
Contran.
§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a
autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da apreensão, deverá expedir a
notificação prevista no § 5º ao proprietário, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil
que assegure a sua ciência.
§ 7º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse em recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos.
§ 8º Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital.
§ 9º Não caberá a remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração.”(NR)
“Art. 328. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de recolhimento, serão avaliados
e levados a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
§ 1º A preparação, publicado o leilão, poderá ser iniciada após 30 (trinta) dias, contados da data de
recolhimento do veículo, o qual será classificado em 2 (duas) categorias:
I – conservado, na qual apresenta condições de segurança para trafegar; e
II – sucata, quando não está apto a trafegar.
§ 2º Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que por valor não inferior a 50% (cinquenta
por cento) do avaliado.
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§ 3º Mesmo classificado como conservado, o veículo que for levado a leilão por 2 (duas) vezes e não
for arrematado será leiloado como sucata.
§ 4º É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação.
§ 5º A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de 6 (seis) meses.
§ 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para o custeio da realização do leilão,
dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação,
e destinando-se os valores remanescentes na seguinte ordem para:
I – as despesas com remoção e estada;
II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;
III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem
de preferência do art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional;
IV – as multas devidas ao órgão ou entidade responsável pelo leilão;
V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo
a ordem cronológica; e
VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.
§ 7º Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores.
§ 8º Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem
a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de 10 (dez) dias.
§ 9º Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.
§ 10. Aplica-se o disposto no § 9º, inclusive aos débitos relativos a tributos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.
§ 11. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio, os débitos serão
novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 271.
§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em 30 (trinta) dias após a realização do leilão, para o levantamento
dos valores no prazo de 5 (cinco) anos, após os quais os valores serão transferidos, definitivamente,
para o fundo a que se refere o parágrafo único do art. 320.
§ 13. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, aos animais recolhidos, a qualquer título, e
não reclamados por seus proprietários no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do Contran.”(NR)
Art. 3º Não se aplica o disposto nesta Lei aos veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou aos
que estejam à disposição de autoridade policial.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 150 (cento e cinquenta) dias de sua publicação oficial.
Art. 5º Ficam revogados:
I – o art. 262 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; e
II – a Lei nº 6.575, de 30 de setembro de 1978.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.145, DE 2011
Altera artigo da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o “Código de Trânsito
Brasileiro”, permitindo a doação de veículos e a venda de sucata abandonados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A presente lei pretende liberar o espaço público ocupado por veículos que não são reclamados
por seus proprietários e acabam sendo abandonados em pátios dos departamentos de trânsito brasileiros.
Art. 2º Mantendo-se o inteiro teor do caput, o artigo 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o “Código de Trânsito Brasileiro”, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 328. ...............................................................................................................................................................................
§ 1º Os veículos apreendidos, na forma do presente artigo, que estiverem em condições de uso, que não
foram transferidos com a realização de hasta pública e não forem reclamados por seus donos no prazo
de 90 (noventa) dias após, serão doados aos Conselhos Tutelares e instituições filantrópicas que prestam
assistência à criança, ao adolescente e ao idoso, neste caso conhecidos como sucessores.
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§ 2º Os débitos fiscais referentes ao veículo que foi doado serão mantidos em nome do proprietário que
perdeu a propriedade sobre o bem, neste conhecido como sucedido.
§ 3º Em cumprimento aos parágrafos anteriores, será constituída, em nome do sucedido, certidão de dívida ativa tributária, referente ao valor total dos ônus implicados ao bem.
§ 4º Nesse sentido, com a concretização da doação, o veículo ficará totalmente liberado de gravame e a
sua propriedade será transferida para a entidade sucessora.
§ 6º Os veículos que não estiverem em condição de uso e restauração, tendo em vista a ação do tempo,
serão doados para venda como sucata, aplicando-se, caso haja dívidas tributárias, no que couber, o disposto nos parágrafos anteriores.” (NR).
Art. 3º Acrescente-se ao art. 271, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o “Código de
Trânsito de Brasileiro”, o parágrafo 1º, renumerando o atual parágrafo único, nos seguintes termos:
“Art. 271. .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
§ 2º Os veículos abandonados em via pública e recolhidos ao depósito pelos órgãos de trânsito municipais,
estaduais e federais, que não forem objeto de reclamação de devolução pelo seu proprietário, dentro de
90 (noventa) dias após a apreensão, serão entregues aos Conselhos Tutelares e instituições filantrópicas
que prestam assistência à criança, ao adolescente e ao idoso para venda como sucata.
§ 3º Entende-se por superior estado de deterioração sinais claros de abandono, tais como vidros quebrados ou faltando, pneus vazios, acúmulo de água ou lixo no seu interior, entre outros.” (NR).
Art. 4º Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Justificação
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que os veículos apreendidos devam ser recolhidos ao depósito
do departamento de trânsito da região e:
“Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele
permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu
proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.”
Ademais, caso o proprietário não cumpra o disposto no artigo citado, o artigo 328, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:
“Art. 328. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não reclamados por seus
proprietários, dentro do prazo de noventa dias, serão levados à hasta pública, deduzindo-se, do valor
arrecadado, o montante da dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, e o restante, se houver,
depositado à conta do ex-proprietário, na forma da lei.”.
Ocorre que, na grande maioria das vezes, os proprietários não reclamam seu pertence e, ainda, tais veículos não são arrematados em hasta pública e ficam ocupando espaço nos pátios dos Departamentos de Trânsito
das cidades de nosso país. Há, ainda, os casos de veículos que são abandonados em via pública por completa
falta de interesse de seu dono, mesmo não havendo dívidas sobre o bem.
Em contrapartida, os Conselhos Tutelares e instituições filantrópicas que prestam assistência à criança,
ao adolescente e ao idoso, espalhados pelo Brasil, têm sua atuação restringida pela falta de pessoal e de equipamentos necessários à aplicação das políticas públicas que lhe são pertinentes. Uma das questões é a falta de
veículos automotores suficientes ao deslocamento de pessoal e auxílio de cidadãos amparados pelo sistema.
No sentido de disponibilizar uma nova forma de renda também a esses conselhos, dispomos sobre a
venda da sucata, no caso daquele bem em superior estado de deterioração, será uma nova renda à entidade.
Dessa forma, a ideia é acrescentar texto ao art. 217, que atualmente prevê:
“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão
ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
Parágrafo único. A restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante o pagamento das multas,
taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.”
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Logo, de forma a solucionar dois problemas de uma vez só, apresento o presente projeto de lei de forma a determinar que os veículos apreendidos e que estejam em condições de uso sejam doados às entidades
de forma a compor seu patrimônio locomotivo. Ou possibilitar que, aqueles que se encontram sem utilidade,
sejam vendidos como sucata ao ferro velho.
Sendo assim, apresento a presente proposição legislativa e pugno pelo apoio de meus nobres pares na
sua aprovação.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2011. – Deputado Laércio Oliveira, PR/SE.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação
dada pela Lei nº 118, de 2005)
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 6.575, DE 30 DE SETEMBRO DE 1978
Dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, em todo o
território nacional.
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele
permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.
§ 1º No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito
deverá, desde logo, adotar a medida administrativa de recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual.
§ 2º A restituição dos veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
§ 3º A retirada dos veículos apreendidos é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer componente ou
equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.
.........................................................................................................................................................................................................................
§ 2º Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor
regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização, para o que se considerará, desde logo, notificado.
.........................................................................................................................................................................................................................
§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça
condições de segurança para circulação em via pública.
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão
ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
Parágrafo único. A restituição dos veículos removidos só ocorrerá mediante o pagamento das multas,
taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.
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Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante
recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 328. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não reclamados por seus
proprietários, dentro do prazo de noventa dias, serão levados à hasta pública, deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, e o restante, se houver, depositado à
conta do ex-proprietário, na forma da lei.
Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades,
deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.
.........................................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2014
(Nº 2.384/2011, na Casa de origem, da Deputada Fátima Bezerra)
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB, para dispor sobre gestão democrática nas escolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação e dos conselheiros escolares na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares.”(NR)
Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-A:
“Art. 14-A. O conselho escolar é órgão colegiado da escola pública, com função deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica.
§ 1º Cabe ao conselho escolar elaborar o projeto pedagógico da escola, bem como acompanhar e
avaliar sua execução, inclusive sob os aspectos administrativos e financeiros.
§ 2º A atuação no conselho escolar é considerada serviço público relevante.
§ 3º A composição, competência e eleição dos membros do conselho escolar serão definidas em lei
específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, respeitada a representação paritária entre os segmentos que trabalham na escola e o formado por pais e alunos.
§ 4º O funcionamento do conselho escolar será disciplinado no regimento interno da escola.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.384, DE 2011
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB, para dispor sobre gestão democrática nas escolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
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I – participação dos profissionais da educação e dos conselheiros escolares na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II – participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares.”
Art. 2º Acrescente-se o seguinte artigo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
“Art. 14-A. O conselho escolar é órgão colegiado da escola pública, com função deliberativa, consultiva,
fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica.
§ 1º Cabe ao conselho escolar elaborar o projeto pedagógico da escola, bem como acompanhar e avaliar
sua execução, inclusive sob os aspectos administrativos e financeiros.
§ 2º A atuação no conselho escolar é considerada serviço público relevante.
§ 3º A composição, competência e eleição dos membros do conselho escolar serão definidas em lei específica aprovada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, respeitada a representação
paritária entre os segmentos que trabalham na escola e o formado por pais e alunos.
§ 4º O funcionamento do conselho escolar será disciplinado no regimento interno da escola.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei trata da gestão democrática nas escolas públicas, matéria prevista no art. 206,
inciso VI, da Constituição Federal.
Atualmente, a Lei nº 9.394, de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional (LDB),
garante autonomia para os sistemas de ensino estabelecerem normas de gestão democrática, prescrevendo
duas condições: a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola
e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalente.
Pela proposta, o conselho escolar terá função deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica, sendo, inclusive, responsável por elaborar o projeto pedagógico da escola. Com essas atribuições,
vemos que não há óbices para que a atuação no conselho seja considerada serviço público relevante, ao contrário, esta é medida que poderia vir a incentivar a participação.
Essa participação ativa de todos os segmentos que interferem diretamente na dinâmica escolar – professores, servidores, pais, alunos e comunidade circundante – constituem um laboratório vivo de boas práticas
de gestão comunitária e corresponsável. A escola é um espaço enriquecedor e adequado para a prática do ensino, aprendizagem e vivência de valores. Portanto, no interior da escola os indivíduos se socializam, brincam
e experimentam a convivência com a diversidade humana.
Pensando assim, o Conselho Escolar pode ser vital para o exercício da democracia participativa. A implementação deste colegiado nas escolas sustentará em nível social ampliado dois pilares fundamentais das
sociedades contemporâneas: democracia e cidadania. De fato, democracia e cidadania, bases filosóficas e pedagógicas dos conselhos escolares, fomentam a criação de comunidades reivindicativas, cientes de seus direitos e de suas obrigações para com os demais segmentos da coletividade.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 2011. – Deputada Fátima Bezerra, PT/RN.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os
integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as
normas gerais de direito financeiro público.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2014
(Nº 5.068/2013, na Casa de origem, do Deputado Acelino Popó)
Determina que os chips de telefonia móvel sejam fornecidos ao usuário com a memória previamente programada com os números telefônicos de acesso a serviços de emergência e ao
serviço de atendimento ao usuário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina que os chips de telefonia móvel sejam fornecidos ao usuário com a memória
previamente programada com os números telefônicos de acesso a serviços de emergência e ao serviço de
atendimento ao usuário.
Art. 2º Os Módulos de Identificação de Usuário (SIM Card) do serviço de telefonia móvel pessoal deverão
ser fornecidos aos assinantes com os seguintes números telefônicos previamente gravados em sua memória:
I – serviço de bombeiros;
II – serviço de polícia;
III – serviço de emergência médica;
IV – disque-denúncia;
V – Polícia Rodoviária Federal;
VI – Polícia Civil do Estado;
VII – Defesa Civil;
VIII – serviço de atendimento ao usuário da operadora de telefonia responsável pela linha.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à multa de até R$
10.000,00 (dez mil reais) por módulo comercializado.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.068, DE 2013
Determina que os chips de telefonia móvel sejam fornecidos ao usuário com a memória previamente programada com os números telefônicos de acesso a serviços de emergência e ao
serviço de atendimento ao usuário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina que os chips de telefonia móvel sejam fornecidos ao usuário com a memória
previamente programada com os números telefônicos de acesso a serviços de emergência e ao serviço de
atendimento ao usuário.
Art. 2º Os Módulos de Identificação de Usuário (“SIM Card”) do serviço de telefonia móvel pessoal deverão
ser fornecidos aos assinantes com os seguintes números telefônicos previamente gravados em sua memória:
I – Serviço de bombeiros;
II – Serviço de polícia;
III – Serviço de emergência médica;
IV – Disque denúncia;
V – Política Rodoviária Federal;
VI – Polícia Civil do Estado;
VII – Defesa Civil;
VIII – Serviço de atendimento ao usuário da operadora de telefonia responsável pela linha.
Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à multa de até R$
10.000,00 (dez mil reais) por módulo comercializado.
Art. 3º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.
Justificação
O sistema de telefonia móvel se estabelece de forma progressiva como o elemento fundamental de
acesso ao serviço de telecomunicações por parte do cidadão brasileiro.
Isso pode ser comprovado pelas estatísticas da Anatel, que apontam um parque instalado de telefones
celulares no Brasil superior a duzentos e cinquenta milhões de terminais.
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Sendo assim, os telefones móveis são também o principal meio de acesso do assinante aos serviços de
emergência, como Bombeiros, Polícia e Serviços de Emergência Médica.
Entretanto, os cidadãos, sobretudo nos momentos em que mais precisam dos serviços de emergência,
se dão conta que não conhecem os números de acionamento telefônico desses serviços – algo que, em determinadas situações, pode custar inclusive a vida das pessoas.
Este Projeto de Lei, portanto, tem o objetivo de obrigar que todos os chips de telefonia móvel vendidos
no Brasil – os chamados SIM CARD – já venham com sua memória interna previamente carregada com os números de acesso aos principais serviços de emergência e, também, do serviço de atendimento ao cliente da
operadora responsável pela linha.
Assim, peço o apoio dos nobres Parlamentares desta Casa para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2013. – Deputado Acelino Popó.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 23
a 26, de 2014, vão às Comissões competentes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria, cumprimentando as Senadoras e os Senadores aqui presentes e todos os que nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado, iniciar os
trabalhos, no plenário do Senado Federal, nesta tarde.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço a V. Exª
que me inscreva para falar pela Liderança da oposição.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Como Líder, V. Exª, Líder da oposição,
Senador Mário Couto, é o primeiro inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Peço inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, solicito a minha inscrição como Líder pelo PTB, e já está na mesa a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Mozarildo Cavalcanti está
inscrito como Líder do PTB.
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu sou a primeira inscrita, Sr. Presidente, para falar no período de comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Senadora Vanessa é a primeira inscrita para uma comunicação inadiável.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – O segundo para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Valdir Raupp é o segundo
inscrito para uma comunicação inadiável.
Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Eu queria me inscrever, Sr. Presidente, como
o terceiro para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª é
o terceiro inscrito para uma comunicação inadiável.
Cumprimento o Frank Aguiar que está aqui, nosso ex-colega Parlamentar, e todos os que nos visitam.
Sejam bem-vindos ao Congresso Nacional, especialmente ao Senado.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador Paulo Paim, como primeiro orador inscrito.
Quero, ainda, dizer a todos os que nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado que estive no Acre e
em Rondônia desde quinta-feira. A situação se agravou muito nesse período. O rio baixou um pouco na área do
Abunã, segundo informações dos bombeiros, mas, não fosse a ação do Governador Tião Viana e de sua equipe,
bombeiros e funcionários do governo, a situação seria mais grave ainda.
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Toda a Bancada Federal do Acre estará em Brasília, buscando audiências, visando encontrar uma solução
no sentido de dar apoio ao nosso Estado para enfrentar esse problema.
E devo dizer, Senadora Vanessa, que a situação vai se agravar muito no Estado de V. Exª. As águas estão
entrando no Amazonas, e muitos Municípios vão ficar absolutamente submersos.
Então, é muito grave a situação por que o Acre está passando.
Fica aqui a minha solidariedade a todos os acrianos; à Presidenta, que foi lá; e também ao Governador
Tião Viana, que tem feito todo o possível para diminuir o sofrimento do nosso povo no nosso Estado. Mas vamos ter que enfrentar isso durante muito tempo.
Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra, como primeiro orador inscrito. Eu o cumprimento neste começo de semana, porque hoje é o segundo dia de trabalho.
Vim do Acre ontem, depois de viver lá e de acompanhar de perto o sofrimento das pessoas. É na hora
em que há alguém sofrendo que conhecemos os amigos. A Presidente foi lá; o Governador tem trabalhado; e
eu tenho sentido muito o sofrimento por que o meu Estado tem passado.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Suplicy veio aqui e disse: “Paim, não me deixe mal. Homenageie o Frank.” Então, é com
um carinho enorme que o faço, Frank. Eu o conheço há anos aqui do Parlamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Fora do microfone.) – É nosso Vice-Prefeito de
São Bernardo, ao lado de Luiz Marinho.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Hoje é Vice-Prefeito da capital, eu diria, nacional do
sindicalismo, porque ali nasceu a história...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Dos operários brasileiros, não é, Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Isso. Então, meus cumprimentos, Frank. Seja bem-vindo. V. Exª faz um belo trabalho.
Naturalmente, Senador Jorge Viana, minha solidariedade também ao povo do Acre.
Agora, V. Exª dá aqui uma notícia preocupante de que o deslocamento das águas vai deixar as cidades
submersas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Para que V. Exª entenda, a FAB pôs
quatro aviões, e o Governo também contratou avião. Balsas estão sendo usadas para fazer uma viagem de 18
dias de Manaus até Rio Branco. A situação é muito grave. Mais de 300 caminhões que por lá passavam por dia
deixaram de entrar no Acre e de lá sair com a produção. Então, é uma crise econômica de médio e de longo prazo. Nós vamos ter reflexos gravíssimos. Agora, o rio baixou um pouco, mas a situação ainda é muitíssimo grave.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª diz bem – eu gosto desta frase que V. Exª usou
–: é neste momento em que vemos, de fato, quem está do nosso lado e qual é a solidariedade para com aquelas
pessoas que estão lá sofrendo, inegavelmente, uma situação desesperadora. Eu calculo...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu agradeço a V. Exª.
Lá, no Acre, nós temos a TV Senado, a Rádio Senado, e certamente o povo do Acre está recebendo a sua
solidariedade. Os gaúchos sempre estiveram conosco, desde a revolução, e nesta hora, realmente está muito
difícil. O Governador Tião Viana precisa de todo o apoio para seguir em frente com a sua batalha para livrar o
Acre de uma situação mais grave ainda.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem. Então, nossa solidariedade total, não só
do Rio Grande, mas do Brasil, ao querido povo do Acre. Parabenizo V. Exª, Senador Jorge Viana, pelo trabalho
brilhante que faz aqui, atento sempre a essa questão.
Sr. Presidente, esta é a semana da alienação parental, que considero uma semana especial. Estamos vivendo a tentativa – a tentativa, porque estamos sempre trabalhando nesse sentido – de aumentar o nível de
consciência da população para um tema tão importante. Estou falando da Semana Nacional de Conscientização da existência da Alienação Parental, que acontece entre 3, 4 e 5 de abril. Dia 2, vamos ter aqui o Congresso
Azul, homenageando a família autista.
Mas quero lembrar que tivemos avanços importantes em relação a esse tema, após a lei, em que trabalhei muito, junto com outros Deputados e Senadores, a Lei 12.318, de 2010. Fizemos muito, mas há muito
ainda por fazer.
Nesse sentido e na busca incessante de conhecimentos e divulgação destes, acontece o III Congresso
Nacional Alienação Parental – Um novo tempo: Informação transformando vidas.
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Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, o evento acontecerá na sede
da OAB naquele Estado e reunirá renomados estudiosos brasileiros e estrangeiros que se dedicam a esse tema
que envolve filhos e pais, alienação parental, guarda compartilhada e mediação familiar.
O evento, que integra a agenda de aniversário da Associação Brasileira Criança Feliz e da Semana Nacional de Conscientização da existência da Alienação Parental, reunirá renomados estudiosos, não só do Brasil,
mas também do exterior.
A Associação Brasileira Criança Feliz está empenhada na luta contra a alienação parental e, conforme a
associação explica:
A alienação parental consiste na ação de um genitor para programar um filho para rejeitar e desrespeitar
o outro genitor, seja pai, seja mãe.
Ela acontece frequentemente quando um genitor, pai ou mãe, não convive com o filho, em consequência das condições criadas por separações conflituosas, litigiosas ou não, na maioria das vezes, sustentada
pelo falso poder que a guarda unilateral confere aos guardiões, que, sem pensar no melhor interesse do filho,
o usam como instrumento de acerto de contas, postura que vai na linha de uma tortura psicológica e até de
vingança, para satisfazer o próprio ego, trazendo um prejuízo enorme para a criança.
A Associação também explica que, apesar de a alienação parental ser mais frequente, em consequência
de uma separação ou divórcio conflituoso, também pode existir, durante o período da união, da coabitação da
mesma residência, ou da relação, quando alguém constantemente difama, faz queixas de maus-tratos aos filhos
e também desautoriza o outro genitor, quando este tenta transmitir regras, orientações e valores aos filhos.
A alienação parental, Sr. Presidente, atinge não só os genitores, mas também todos os parentes e amigos,
todas as relações de afinidade. E sua prática não se restringe somente aos pais biológicos, podendo ser praticada por todos os parentes e amigos, principalmente aqueles que têm a guarda do menor ou são responsáveis
por sua proteção, ou gozam de um convívio mais frequente.
Desta forma, é seguro afirmar que alienação parental é um fenômeno de altíssima relevância, presente
em todo o continente, e tem consequências desastrosas para as famílias e, principalmente, para os filhos, quer
em situação de divórcio, quer em separação judicial, ou ainda na constância das uniões conjugais, qualquer
que seja a sua forma.
Diante de todas essas ponderações que a associação faz, assim como diante de inúmeros casos que,
provavelmente, cada um de nós conhece ou já ouviu falar, em que crianças e adolescentes são expostos a esse
tipo de sofrimento, fica evidente que a alienação parental é um problema da maior seriedade.
Seu potencial lesivo contra o genitor alienado e, sobretudo, contra a criança ou o adolescente a quem o
alienador deveria proporcionar conforto, proteção e segurança é de grande agressão.
O genitor alienador se torna o algoz, o torturador do próprio filho.
No Brasil, a alienação parental foi reconhecida e recebe tratamento legal por meio da Lei 12.318, de
2010, que a define, cita algumas formas, as mais comuns, prevê medidas coibitivas e também prevê que seu
tratamento jurídico deve ser caracterizado como prioritário, dada a gravidade e consequências lesivas para as
crianças e os adolescentes.
A Associação Brasileira Criança Feliz, que comemora seu aniversário agora nesta semana, teve grande
participação nesta conquista.
Na verdade, em 1º de janeiro de 2008, foi criado o Projeto Criança Feliz Rio Grande do Sul, que tinha o
objetivo de pesquisar e difundir os temas guarda compartilhada, alienação parental e mediação familiar.
Trabalhando esses temas, o projeto vislumbrava mudar a situação de milhões de crianças e adolescentes, vítimas da alienação parental.
Em 25 de abril de 2010, devido ao crescimento do projeto, à adesão maciça de simpatizantes com a causa, ao conhecimento cada vez maior de casos de alienação parental, e à união de outras entidades que já defendiam a causa, houve a necessidade de reestruturação, nascendo então a Associação Brasileira Criança Feliz.
É importante ressaltar que a ABCF teve destacada participação na aprovação do Projeto de Lei nº 11.698,
de 2008, que trata da guarda compartilhada.
A associação também participou ativamente na elaboração e tramitação da Lei nº 12.318, de 2010, a Lei
da Alienação Parental.
As iniciativas da ABCF, desde muito cedo, foram apoiadas pela Ordem dos Advogados do Brasil-RS, pelo
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), pela Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica, da Sociedade Portuguesa para a Igualdade Parental e Direito dos Filhos – Portugal, Clínica de Psicoterapia e Mediação
Familiar (CLIP) e de outras entidades representativas dos direitos de filhos de pais separados do Brasil e da
América Latina.
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Atualmente, a ABCF está presente em todo o Estado do Rio Grande do Sul e em mais de 12 Estados brasileiros, contando com o apoio voluntário de pais e mães que reconhecem na alienação parental um mal da
maior gravidade.
Congressos são promovidos sobre o tema – o primeiro aconteceu em 2012, em Porto Alegre, Rio Grande
do Sul; o segundo congresso foi em 2013, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte; e este, o terceiro...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ...acontecerá no Rio de Janeiro, quando também
será lançado o primeiro congresso internacional sobre o tema, trazendo estudiosos nacionais e internacionais,
peritos nessa questão.
A ABCF também mantém interação permanente com várias entidades que militam nessa área, em toda
a América Latina, América do Norte e Europa.
Creio que é importante salientar que todas as ações têm um vasto material científico sobre guarda compartilhada, alienação parental e mediação familiar e estão disponíveis no site da entidade: www.criancafeliz.org.
Os congressos específicos sobre alienação parental e guarda compartilhada, uma marca da ABCF, acontecem anualmente, no mês de abril, e contam com o apoio, como eu dizia antes, da Ordem dos Advogados do
Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul.
Em correspondência que recebi...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ...da associação, eles dizem... (Fora do microfone.)
Presidente, em dois minutos eu termino.
O apoio dos poderes constituídos tem sido fundamental para que a ABCF mantenha as campanhas de
divulgação e continue ajudando mais e mais pessoas a entenderem o que é a alienação parental e, dessa forma, a se tornarem fortes para proteger as crianças e enfrentar a alienação.
O Presidente da Associação Brasileira Criança Feliz, Sérgio de Moura Rodrigues, também faz um agradecimento a este Senador e a toda a equipe pelo constante apoio dedicado a essa causa. Quero retribuir esse
agradecimento dizendo que é muito bom tratar desse tema em defesa das crianças e dos adolescentes e ver
o amor e o empenho da associação nesse trabalho.
Parabéns a todos que dedicam a sua vida combatendo a alienação parental, buscando proteger as crianças e os adolescentes.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Parabéns a todos também por amanhã, 2 de abril, o
Dia do Autista, Sr. Presidente. O Congresso será iluminado de azul. Essa é uma campanha internacional a favor
daqueles que são envolvidos pela questão do autismo.
O Senador Eduardo Suplicy me pede um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permite-me um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu darei o aparte pela beleza, que vejo aqui no
plenário, de homens e mulheres que estão nos visitando neste momento. Eu lhes digo que, com muito carinho, como Senador negro, me sinto homenageado por vocês terem assistindo parte de meu pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Querido Senador Paulo Paim, eu até preferi que
V. Exª ainda estive na tribuna para que homenageasse e desse as boas-vindas à delegação de Gana, chefiada
pela Ministra do Desenvolvimento Social, Nana Oye Lithur, Ministra de Gênero, das Crianças e da Proteção Social em Gana, exatamente o tema que V. Exª vem aqui expondo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Alienação Parental das Crianças.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – E ela está aqui acompanhada do Sr. Joseph
Amenowode, que é Parlamentar, Chairman do Committee de Bem-Estar Social e das Empresas Estatais. É uma
delegação de Gana e do mais alto nível. Também, membro do Parlamento, do Comitê de Bem-Estar, Benjamin
Ayeh, do Dr. Michael Kpessa, que é do Gabinete do Presidente de Gana; Srª Eva Mends, Diretora de Reformas
do Orçamento e Ministra do Ministério das Finanças, Economia e Planejamento; Dr. Robert Afriyie, que é Diretor do Ministério de Relações Estrangeiras e Integração, Sr. Mawutor Ablo, que é Diretor de Proteção Social,
do mesmo Ministério; e também a Srª Susan Namondo Ngongi, membro da delegação e também da Unicef;
como também o Sr. Luigi Peter Ragno, também da Unicef e membro da delegação que está aqui. Todos estão
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acompanhados da Secretária da Embaixada, Barbara Addo. Enfim, as boas-vindas a toda delegação de Gana.
Parabéns! (Palmas.) Nosso representante afrodescendente fica muito feliz, conforme ele disse, de recebê-los.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sintam-se... Permita-me a fala, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu, que presido a sessão – pedindo
licença ao orador, Senador Paulo Paim –, queria dar as boas-vindas a toda a delegação, com a Srª Ministra de
um país irmão nosso, que é Gana, temos muito orgulho pela amizade que o Brasil tem com o povo de Gana.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Só uma frase, sintam-se todos abraçados pelo povo
brasileiro, vocês estão em casa.
E viva o Brasil e viva a pátria-mãe África!
Um abraço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra o
Senador Valdir Raupp, para uma comunicação inadiável.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna falar sobre a Petrobras, que é muito mais do que uma empresa brasileira, é um símbolo da soberania nacional. É uma empresa
que transcende qualquer outra.
Não é à toa que foram muitos os movimentos em defesa da Petrobras e do petróleo brasileiro. Uma empresa que, além de representar a nossa soberania, tem como objeto um produto estratégico na matriz energética mundial que, cada vez mais, torna-se escasso, principalmente nos países mais desenvolvidos.
Isso mesmo. Se observarmos o mapa das principais reservas mundiais de petróleo, veremos que se trata
de um produto cada vez mais escasso nos países desenvolvidos. As grandes reservas mundiais encontram-se
na Rússia, Oriente Médio e América do Sul – Venezuela e Brasil. Daí, a cobiça. Daí, muitas vezes, a falta de pudor
das grandes potências, na busca de um produto que lhes é estratégico e finito. Daí, as guerras.
A Petrobras encontra-se presente em 25 países e tem uma produção diária de 2,539 milhões de barris
de óleo por dia. Atualmente, seu quadro de funcionários é inigualável. Conta com mais de 86 mil profissionais,
extremamente qualificados e competentes, muito à frente das petroleiras mundiais, principalmente na prospecção de petróleo em águas profundas.
A empresa é reconhecida mundialmente pelo grau de excelência nas suas atividades. O seu instituto de
pesquisa é um dos mais bem equipados de todo o mundo, que gera conhecimento para os desafios que virão,
notadamente quando o pré-sal estiver em pleno funcionamento.
No último Fórum Econômico Mundial, a Presidente da Petrobras, Graça Foster, afirmou que, em 6 anos,
o Brasil dobrará a produção de petróleo, tomando-se o sexto maior produtor mundial, o que, convenhamos,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é só motivo de orgulho, mas também de preocupação. Os olhos do
mundo estarão voltados para o Brasil, não só para conosco estabelecer parcerias sadias, mas para aqui pôr em
prática a ganância do lucro a custo das nossas melhores riquezas naturais.
Repito: os países desenvolvidos ou não têm ou têm pouco petróleo para um consumo cada vez maior e
uma matriz energética que se vislumbra ainda depender por muito tempo desse recurso. Enquanto os países
menos desenvolvidos possuem reservas para décadas, considerado o seu consumo e as suas reservas atuais,
a autonomia dos países ricos, na maioria dos casos, não chega a uma década.
Nos últimos dias, a Petrobras foi objeto de diversas matérias na mídia nacional, em função da aquisição
da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Isso nos preocupa, porque, como brasileiros, temos a obrigação
de defender essa empresa tão importante no nosso cenário econômico, político e estratégico. Todos os erros
que porventura surgirem devem ser rigorosamente e de pronto investigados pelas instituições competentes.
Acredito que nem o Governo nem a empresa vão privar qualquer tipo de informação para o devido esclarecimento dos fatos. O Governo brasileiro tem dado todos os sinais de que ele, também e principalmente,
tem o maior interesse em esclarecer todos os fatos com a devida transparência. E é isso que tem sido feito. Em
todos os escalões de governo afetos ao assunto, a ordem é esclarecer todos os acontecimentos, para que a Petrobras continue sendo a empresa orgulho deste País e uma das mais respeitadas do mundo.
Tentar desmoralizar e desestabilizar a empresa, como alguns têm tentado, não é saudável para a própria empresa, para o Governo, para oposição, e muito menos para o povo brasileiro. Uma CPI para investigar a
aquisição da refinaria de Pasadena está prestes a ser instalada no Senado Federal. Assim, espero e desejo que
os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão de Inquérito sejam sérios e estritamente relacionados ao
seu propósito, cumprindo fielmente o Legislativo o seu papel de investigador.
O Governo também tem sido fortemente criticado pelo fato de segurar o preço da gasolina, preço do
petróleo, crítica que só não é maior que as dos tempos em que os combustíveis subiam ao sabor do mercado.
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Quem não se lembra de quando a inflação disparava por causa do preço do petróleo? Quando o petróleo subia, a gasolina subia, a inflação também disparava a patamares astronômicos. Agora, alegam prejuízos para a
empresa e para os investidores. Daí, a importância de uma empresa que se preocupa com a coletividade; daí,
a diferença entre empresa pública e privada.
O Brasil ainda é um país muito dependente do sistema de transporte rodoviário. Se o preço da gasolina,
o preço do petróleo, do óleo diesel, estiver subindo, certamente a inflação teria disparado e os preços dos produtos também estariam insuportáveis. Assim, o aumento da gasolina tem impacto direto em toda a economia.
É importante lembrar que todo gasto com o dinheiro público tem um interesse coletivo, e é nesse sentido que o Governo tem agido. E vai além: é política atual do Governo investir, de forma integrada, em outros
meios de transporte, a exemplo da expansão da malha ferroviária, que contribuirá para o transporte de carga
em todo o País, além de reduzir o custo...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – ...uma vez que ligará as áreas de produção aos portos.
No entanto, sei que essa política de contenção não pode durar o tempo todo, pois a Petrobrás tem seus
acionistas e cabe ao Governo, portanto, agir com o necessário equilíbrio na administração, equacionando essa
questão da melhor forma possível.
A Petrobrás, Sr. Presidente, é estratégica para que possamos nos desenvolver, no sentido do crescimento com distribuição de renda. Não podemos, a qualquer título ou a interesses, permitir que uma empresa de
tamanha importância para o Brasil, como nação soberana e democrática, não receba o devido respeito.
Só mais um minuto e concluo, Sr. Presidente.
Todos os desvios de conduta devem ser investigados, mas sempre na direção dos interesses maiores do
povo brasileiro, principalmente para que não se repitam.
Tenho a mais absoluta convicção de que, na balança dos erros e dos acertos da Petrobras, prevalecem
os acertos, e eu espero que, daqui para frente, erre menos e acerte mais ou não erre nada e acerte muito; caso
contrário, a empresa não teria alcançado o patamar em que se encontra e nem a eficiência que exerce no cenário mundial.
Era o que tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Valdir
Raupp, que falou para uma comunicação inadiável, e convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para fazer uso
da palavra como orador inscrito.
Vou passar a presidência dos trabalhos para o querido colega, Senador Paulo Paim, pois tenho de relatar
uma matéria na Comissão de Relações Exteriores e, depois, como membro da Comissão de Orçamento, participar de uma audiência. Retorno em seguida para seguir presidindo.
V. Exª tem a palavra, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Cumprimento também o Senador Paulo Paim, que,
agora, assume a presidência da sessão.
Srªs e Srs. Senadores, eu vim ontem do meu Estado, Roraima, e, nos dias que passei lá, recebi inúmeras
denúncias e relatos tanto de deputados estaduais quanto de moradores do Município de Pacaraima de que
a situação dos brasileiros – muito mais dos roraimenses que estão colados na fronteira – é muito delicada. O
pessoal está sendo preso em razão da extorsão que eles tentam fazer. Se os brasileiros não toparem a extorsão,
são presos, sempre sob a alegação de alguma coisa que não tem nada a ver com a atividade ou mesmo com
um turismo que alguém esteja fazendo por lá.
Então, isso me preocupa muito não só por serem brasileiros do meu Estado. Há brasileiros de outros Estados também, e isso é muito ruim. Não entro na questão da política interna da Venezuela. Aí, realmente, não
entro, mas não há provas, evidentemente. Espero que possamos encontrar rapidamente uma situação para
esses brasileiros que estão lá, fora o aspecto da chamada área não edificante, que atinge frontalmente o Município de Pacaraima.
Em função disso, no dia 7, estarei na reunião do Mercosul, em Montevidéu, e formalizarei um pedido de
ação firme do Mercosul junto à Venezuela, já que ela agora também é membro do Mercosul. Então, é inadmissível que brasileiros, companheiros do Mercosul, sejam tratados dessa maneira.
Eu sei que a situação foge um pouco ao controle das autoridades de lá porque cada polícia municipal,
ou estadual, ou a Guarda Nacional tem um tipo de conduta que foge ao controle do próprio Presidente. Então,
fazem valer a sua autoridade nas diversas passagens, que eles chamam de alcabala, onde tem que se identificar,
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mostrar passaporte. E sempre há um jeito de haver o pedido de propina, como se chama lá, mesmo, porque
é uma gorjeta, vamos dizer assim, para esses policiais e para outros casos também. Comerciantes brasileiros
que estão lá na cidade de Santa Elena, fronteira com o Estado de Roraima, como também na própria Caracas.
Nós já aprovamos aqui na Comissão de Relações Exteriores, Senador Mário Couto, primeiro a audiência
do Ministro de Relações Exteriores, do nosso Embaixador do Brasil na Venezuela e do Embaixador da Venezuela
no Brasil, para ouvirmos deles a realidade e o que fazer para acabar com esse problema.
Eu lembro que tempos atrás fui numa comitiva liderada pelo Governador Ottomar Pinto, no primeiro
mandato de Hugo Chávez. E ele disse uma frase, para mim, que ficou gravada – para mim, não, para nós – na
minha cabeça: “Que a Venezuela e o Brasil historicamente vivem, como eles dizem, de espáduas”, isto é, de costas um para o outro. E começou um trabalho de inverter esse processo, inclusive negociando uma extensão de
uma linha da hidrelétrica de Guri até Roraima, Boa Vista e outros Municípios.
Tirante isso, não há nada mais que se possa dizer de que a parte do Brasil mais afetada, ou melhor, a parte do Brasil colada na Venezuela, que é Roraima, não se beneficia. Pelo contrário, só vai comprar as coisas na
Venezuela, na cidade de Santa Elena, desde o rancho mensal, até produtos elétricos e eletrônicos, de limpeza
e outros; e também numa ilha, chamada Ilha de Margarita, que sempre foi um ponto de turismo, basicamente,
para os amazonenses, para os roraimenses, mas também para brasileiros de todo o País, que vão passar férias
e se divertir, enfim, nessa ilha, que tem praias maravilhosas.
No entanto, agora também não está dando para ir. Muita gente que foi recentemente se queixou de que
foi extorquido, que houve ameaça de prisão.
Então, eu acho que não só a nossa Comissão de Relações Exteriores, que já tomou providências, inclusive
depois dessa audiência que nós iremos fazer, um grupo da Comissão de Relações Exteriores irá à Venezuela,
para que, independentemente do que o Mercosul decida, nós, também como Senado brasileiro, procuremos
de fato resolver esses problemas.
Sei que o momento político na Venezuela é complicado e, portanto, dá margem às milícias, às polícias
municipais e estaduais fazerem todo tipo de malfeitos, vamos dizer assim, para usar o termo que está muito
em moda, e que afeta profundamente o nosso País, porque diz-se sempre assim: “Ah, mas o Brasil tem um superávit comercial com a Venezuela de tantos bilhões e não sei o quê”. Esse superávit é feito de onde? Tirando
o Estado de Minas Gerais e de São Paulo, o único Estado brasileiro que eu sei que exporta para a Venezuela é o
Pará, mas, mesmo assim, exporta o quê? Gado “em pé”. Então, na verdade, terminamos exportando e poderíamos exportar muito mais. Mas, lamentavelmente, portanto, o superávit é feito, principalmente, em Minas, pela
importação de caminhões, de tratores, e em São Paulo, de outros produtos manufaturados.
Então, eu não posso compreender que nós, de Roraima, fiquemos calados perante essa situação e também digo que não tomamos medidas que tenham consequências. A minha parte estou fazendo. Como membro da Comissão de Relações Exteriores, já aprovei esses requerimentos de audiência e de ida à Venezuela,
como vou, nessa reunião do dia 7 do Mercosul, provocar esse tema para ser também um tema que o Mercosul
procure resolver, porque, talvez, só a nossa Comissão de Exteriores do Senado não tenha o alcance que pode
ter uma missão do Mercosul.
Repito, eu não quero entrar na questão política interna da Venezuela, apesar de não aprovar; não quero
entrar nessa questão de mérito de que tipo de democracia há lá, mas o importante para nós é que nós possamos ter uma boa convivência e inclusive fazer acordos que possam beneficiar os dois países. Muita gente da
Venezuela que mora em Santa Elena estuda em Pacaraima e muita gente que mora lá também usa o hospital
de Pacaraima, para tratamentos, porque é um hospital melhor que há ali naquela região.
Então, é preciso que nós tenhamos uma pacificação nesta questão, que, aliás, já é antiga e está apenas
agudizada agora.
Com muito prazer, ouço o Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Mozarildo, a Venezuela já é um país que tem um
ditador. Não se pode fugir disso. Sei que o senhor é um Senador muito ético. Como disse, não quer entrar, mas
eu não sou muito ético, infelizmente não sou. Eu gosto de falar a verdade! O que se vê. Eu gosto de falar o que
eu vejo. O que eu vejo hoje? A realidade. E a realidade é que quando você retira o mandato de uma deputada,
quando você manda prender civis na rua, quando você fecha toda, toda a imprensa e só deixa imprensa que
lhe atende, então isso é um regime ditatorial. A Venezuela já é uma ditadura imposta pelo seu ditador. Então,
não se pode mais esconder esta realidade. A preocupação agora é com este País. A minha grande preocupação é com a democracia deste País. Eu sei que o tempo de V. Exª é curto, mas o nosso Presidente, consciente
da importância do tema, e é um Senador que convive com a bondade no seu coração. Então, Senador, quando
se tem os Três Poderes na mão...
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(Soa a campainha.)
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) – No Poder Executivo, ela manda; é ela, a Presidenta; no
Poder Legislativo, ela manda; e no Poder Judiciário, hoje ela tem seis votos e o povo tem cinco votos. Então,
ela manda. Em todos os Três Poderes, ela manda, e todos os Três Poderes, fragilizados. Então, a minha preocupação agora é com o este País que a gente ama, e que gosta, e que adora, chamado Brasil. Parabéns pelo seu
discurso, que me chamou a atenção.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Eu quero dizer que me preocupa também muito a questão do nosso País, inclusive algumas posições
que, diria assim, no mínimo, são de neutralidade em relação à Venezuela, para não dizer de apoio. E eu quero
concordar com V. Exª, que eu não disse mesmo claramente...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) –... não controla a situação política
que está lá. Acho que está muito longe de ser um país democrático, porque um país que não ouve o povo e
que, como V. Exª disse, prende deputado, cassa mandato, jornalista nem se fala, mas, inclusive, agora, também,
prendeu dois generais, porque a informação é a de que eles estariam preparando um golpe.
Mas o que importa aqui, Senador Mário, neste momento, é que nós possamos ter uma ação diplomática
pelo menos para proteger os brasileiros que estão lá, que estão encarcerados, que estão acusados de coisas
que não existem, enfim, nós precisamos tomar uma... O que nós estamos fazendo é uma ação diplomática para
resolver um problema de imediato. Mas concordo com V. Exª quando diz que nós precisamos ter, com um país
que é colado no nosso País, boas relações e respeito mútuo, além de podermos fazer, se isso existir, acordos na
área de saúde, na área de educação, na área de cultura, na área de turismo, na área de comércio, porém, hoje,
isso tudo está inviabilizado. Pior: uma porção de brasileiros presos.
Portanto, como eu disse, estarei no dia 7 nessa reunião do Mercosul e vou pedir uma providência enérgica do Mercosul, primeiro, com uma comissão indo lá e uma comissão que seja isenta para ver o que a gente
pode fazer para realmente a Venezuela viver em paz e viver em paz principalmente conosco.
Então, Presidente Paim, eu quero agradecer a tolerância de V. Exª, mas quero me dirigir ao povo roraimense, também ao povo amazonense, que vai muito à Venezuela, porque nós precisamos, de fato, não fazer
de conta que não estamos vendo, nem fazer de conta que não estamos ouvindo e, pior ainda, ficar calados
diante dessa realidade.
Portanto, entendo que eu vou insistir nesse tema permanentemente até nós termos uma solução, pelo
menos temporária, para a questão dos brasileiros.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Agora, passamos a palavra para o Líder, Senador Mário Couto. Como Líder da Minoria, usa a palavra, neste momento, na tribuna do Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Senador Presidente, subo a esta tribuna, na tarde de hoje, para comunicar ao País querido,
comunicar à minha terra querida, o Estado do Pará, que hoje darei entrada – descerei daqui para protocolar –
ao pedido de impeachment da Presidenta da República.
Eu gostaria de ler alguns pontos em que me baseei, Presidente. O impeachment está aqui na minha mão.
Mas antes de ir para este assunto, eu pediria, por cinco minutos somente, Presidente – hoje está calmo –, a
paciência de V. Exª. Eu queria mostrar ao povo brasileiro por que a preocupação dos brasileiros com a situação
por que passa o País.
Eu recebo milhares de correspondências em apoio aos meus pronunciamentos. Ali, em cima da minha
mesa, há milhares de correspondências que eu estava lendo, uma por uma. Eu as leio e sinto, Presidente, que
o meu País está muito preocupado com a situação atual. Mas há por que se preocupar; há motivos para a preocupação das pessoas. E não são poucos motivos; são inúmeros motivos que preocupam a sociedade brasileira, a sociedade paraense.
Quanto o Brasil errou e pecou nas últimas administrações petistas! Quanto nós erramos! Quanto dinheiro
brasileiro, oriundo do pagamento do imposto que o brasileiro paga! Este ano, vamos pagar quase R$2 trilhões.
Isso vem de você, que compra os alimentos. Isso vem de você, minha senhora querida, dona de casa, que vai
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ao supermercado. Aquele papelzinho que vem em cada produto é o imposto que V. Sª paga. E eu vou mostrar
os exemplos aqui de alguns impostos que se pagam hoje no Brasil. Querem ver?
A gasolina custa hoje R$3,00. Se não se cobrassem, hoje, 53% de imposto em cima do preço da gasolina,
você sabe quanto pagaria pela gasolina? O preço da gasolina seria de R$1,45, mas colocam 53% a mais para o
Governo. Depois eu vou mostrar em que o Governo gasta o seu dinheiro, paraense; o seu dinheiro, brasileiro.
Perfume: 78%; serviço por assinatura, 46%; telefone celular, 33%; videogame, 72%; almoço em restaurante, 32%; carro popular, 35%; conta de luz – olha a maldade, olha a perversidade! –, 48,28%. A sua conta de
luz seria quase a metade...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... se a Dilma não cobrasse tudo isso de imposto. Conta
de telefone, 46,12%. Isso é um absurdo, Brasil. Isso é um absurdo! Estão metendo a mão no bolso do brasileiro.
E o que se vê? Escândalos. Toda semana a televisão vem com novo escândalo.
Ora, vejamos aqui como o seu dinheiro vai embora, como o Governo joga fora o seu dinheiro.
Copa do Mundo: vão gastar nos estádios R$20 bilhões – R$20 bilhões! Pensem – e eu já vou dar os números – nesses R$20 bilhões sendo aplicados em escola e hospitais. Pense nisso, Brasil! É seu esse dinheiro.
Você, às vezes, nem pensa, nem liga para isso, mas é seu esse dinheiro. A Dilma disse que não ia fazer hospital com esse dinheiro, que não ia fazer escola com esse dinheiro, e que ia fazer os estádios no padrão da FIFA.
Você pega os R$20 bilhões, meu caro Senador Jarbas Vasconcelos, pega a perda da Petrobras, depois que os
petistas acabaram com a Petrobras, acabaram Brasil. Olha aqui: R$345 bilhões foi o valor da perda das ações
da Petrobras na Bolsa. Por quê? Porque a Petrobras está falida, e o valor das ações na Bolsa vai lá para baixo,
e a Petrobras perde. E R$300 bilhões é a dívida da Petrobras, vai somando. Está somando aí? Vai somando. Aí,
vamos para a Eletrobras. E R$19 bilhões foi o valor da perda das ações.
Tudo isso é dinheiro seu, brasileiro, paraense, tudo isso é dinheiro seu. Aí, você põe R$80 bilhões de corrupção por ano. Só vou pegar isso, não vou pegar mais nada, nem vou falar no dinheiro que ela manda quase
todos os anos para os países comunistas, para os países dirigidos por ditadores.
A Venezuela, ela faz de conta que não vê o que está acontecendo lá. O irmão do Fidel Castro, ela faz questão de aparecer nas revistas beijando-lhe a mão. E toma dinheiro para Cuba, e toma dinheiro para a Venezuela.
É seu esse dinheiro. Só nas contas que fiz aqui, do que eu citei, são R$760 bilhões.
Jarbas Vasconcelos, se você fosse fazer hospital de alta complexidade ao custo de R$100 milhões, com
tudo dentro, altamente equipado, daria para você fazer 7.600 hospitais. Isso é triste, Brasil – isso é triste! Se for
de média complexidade, no valor de R$50 milhões cada um, terminadinho, com equipamento, daria para você
fazer 15.200 mil hospitais – você que está me assistindo, vou colocar os números na internet –, só pegando este
pedacinho aqui de despesas da Dilma, pegando a quebra da Petrobras e a Copa do Mundo.
Vamos para a escola: se você fosse gastar esse dinheiro em escolas com cinco salas, R$1 milhão para cada
escola, você tinha condições de fazer 760 mil escolas, Brasil! Se você pulasse para dez salas, com R$2 milhões
cada escola, você faria 380 mil escolas. É o seu dinheiro que a Dilma jogou fora.
Brasil, isso é uma estupidez. Não dá para aguentar mais. Muda, Brasil! Vai às ruas, Brasil! Exijam os seus
direitos, brasileiros e brasileiras! Exijam os seus direitos!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vai comigo, por exemplo, aqui, Brasil. Vai comigo aqui,
Brasil, sem medo. Vai com honra de brasileiro, vai com moral de brasileiro. Dize basta a essa bandalheira e a essa
sem-vergonhice que está instalada no seu País! Chega de bandidagem! Vai comigo, Brasil!
Vem, vem! Entra na internet. Assine esse impeachment comigo, Brasil! Está na hora. Ninguém aguenta
mais. Eu vou protocolar agora, vou descer da tribuna e vou protocolar. Mas vem comigo, vem assinar comigo
esse impeachment. Vamos fazer mais de 1 milhão de assinaturas aqui.
Mandem para os seus Senadores, mandem para os seus Deputados. Peçam que eles assinem o impeachment, peçam que eles colaborem, que façam um impeachment semelhante ao que deu entrada na Câmara.
Aqui não estou inventando nada Brasil. São fatos concretos, são fatos declarados, é a lei. Se este País não
for um país ditador, a Presidenta está “impeachmada”, porque estou dentro da lei, dos meus direitos constitucionais. Com todos os meus direitos, estou dando entrada pelo que exige a Constituição brasileira e a Lei nº 1.079.
Se pudessem me servir um copo de água eu aceitaria...
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu vou ler os pequenos detalhes desse pedido de impeachment . Vem Brasil, vem comigo Brasil, vem! Liga para o teu Senador, pede que ele faça a mesma coisa que
estou fazendo. É altamente legal. Pede ao teu Deputado Federal que faça a mesma coisa que estou fazendo.
Pede ao Presidente da Câmara que aceite isso aqui. Pede ao Presidente do Senado que aceite isso aqui. Não
depende de situação ou oposição, depende do Brasil. É o Brasil que nós temos que defender, é a Pátria amada.
Os brasileiros não aguentam mais. A inflação Tudo por causa da corrupção, tudo por causa da incapacidade.
É como dizem: uma andorinha só não faz verão. Eu faço a minha parte, eu cumpro com o meu dever,
sem medo, doa a quem doer, mas eu preciso, eu queria o agregamento do povo brasileiro a essa questão, eu
queria o agregamento dos Senadores e Deputados.
Mário Couto Filho, brasileiro, casado, Senador da República, portador da Carteira de Identidade RG nº
699.004 – SSP/Pará, e inscrito no CPF/MF Nº 000.095.632-53, residente e domiciliado na Rodovia dos
Trabalhadores Dalcindo Jurandir, Condomínio Água Cristal nº 2.000, Alameda Lambari, casa 12, Val-de-Cans (...), Belém do Pará,
fundado no que preceitua o art. 51, inciso I, combinado com o art. 85, inciso V, todos da Constituição Federal, e o art. 4º, incisos V e VII, art. 14, da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, após os cumprimentos de
estilo, com o devido respeito e acatamento, vem à digníssima presença de V. Exª propor a abertura do
processo de impeachment da Presidente da República Dilma Rousseff,...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
... em razão dos fatos e fundamentos, diretamente submetidos às normas alhures delineadas, a fim de que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Presidente, eu não posso ler tudo, porque é muito grande, mas vou ler alguns pontos da fundamentação.
Certo é, e disso não há justificativa, que a Presidente Dilma Rousseff [até o nome dela não sai da minha
boca direito, meu Deus do céu!] não tomou iniciativa para investigar a lambança quando presidia o conselho e não o fez também depois de Presidente da República, quando a Petrobras se viu obrigada pela
Justiça americana a comprar, sim, a outra metade da refinaria por US$820 milhões,...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
... que se somaram aos US$360 milhões que já haviam custado os primeiros 50% da empresa. Com essa
operação, a Petrobras virou símbolo da atuação [Eu vou acabar Presidente] desastrada do governo petista, uma vez que, no ano de 2010, a empresa estava avaliada pelo mercado em 380 bilhões, mas, após
essa irresponsável e lastimosa operação, hoje vale 179 bilhões...
É o que eu falei ainda agora: quebraram a empresa, destruíram a empresa, desvalorizaram a empresa, e
o povo brasileiro perdeu o seu dinheiro.
Sem muito esforço a um médio... este conclusivamente irá intuir sobre as deslavadas desculpas apresentadas pelo Governo até o presente momento que se a então Conselheira Dilma Rousseff não tinha
como saber...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
... sobre o estrondoso e nefasto negócio realizado em 2006, como chegaram a afirmar, categoricamente,
outros conselheiros da Petrobras brasileira, ela já sabia de tudo em 2007...
Ela própria confessou! Ela própria confessou! Ela é uma ré confessa. Ela cometeu crime de improbidade
– não tem saída!
... e, como denota a matéria da revista Veja, com muita propriedade, “(...) seguiu sabendo em 2008, 2009,
2010. Depois, quem passou a saber de tudo em 2011, 2012, 2013 e 2014 foi a Presidente da República.”
Finalmente, Presidente.
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Mais que imperativo é se traduzir, com absoluta fidelidade, a letra da lei que considera crime de responsabilidade a prática dos atos alhures listados, ou seja, é de clareza solar que o inciso VII do art. 4º da Lei
1.079, de 10 de abril de 1950, assevera que são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos.
Sr. Presidente, desço desta tribuna revoltado, chateado em ver a situação de minha Pátria, em saber que,
em minha terra, no Estado do Pará, não se vê obra federal. Na quarta-feira, estaremos inaugurando um hospital
de média complexidade – obra do Governo Estadual.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Já desço, e agradeço sua paciência.
Mas, Sr. Presidente, obras federais. E o povo brasileiro paga imposto, os aposentados sofrem, a Pátria sofre, a impunidade impera, a criminalidade aumenta, a saúde e a educação vão de mal a pior.
Presidente, eu desço desta tribuna certo de que um Senador da República Federativa Brasileira está
cumprindo com seu papel sem medo, sem medo está apresentando o impeachment da Presidenta. E conclamo, novamente: Brasileiros e brasileiras, paraenses, mandem uma correspondência aos seus Senadores! Peçam
que eles mandem e protocolem na Câmara o impeachment da Presidenta, porque tudo constitucionalmente
consolidado para pedir. Mande sua assinatura. Remeta sua vontade de mudança. Faça o que o País está precisando: de coragem – de coragem! –, de coragem de todos os brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Como orador inscrito, é o Senador Rodrigo Rollemberg. Mas, pela ordem, passo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente.
Quero aqui, rapidamente, convidar para que se aproximem essas mulheres, jovens lideranças brasileiras,
Sr. Presidente. Estou aqui com Eunice Borges, representante da ONU Mulheres, com Juliana e Miren Saiz, que
também representa um organismo importante das Nações Unidas, que é o PNUD, e com este conjunto de jovens mulheres, de todas as regiões do País: aqui estão Barbara Nascimento, de Sergipe; Tatiana Pereira, de São
Paulo; Isabela Patrícia Cruz, do Paraná, de Paiol da Telha – Senador Alvaro, do Paraná; Janaína Gomes Lopes, da
Bahia; Janicleia Marina dos Santos, de Pernambuco; Juliana Gonçalves dos Santos, de São Paulo; Juliana Moreira Rodrigues, de Goiás; Natalia Doria da Costa, do Rio Grande do Sul; Paolla Martins, de São Paulo; Patrícia
Becker, do Rio Grande do Sul – duas do seu Estado –; Pedrina Belém do Rosário, da Bahia; Rebecca dos Santos,
do Estado do Pará; Rosane Gonçalves Cruz, de São Gabriel da Cachoeira, lá do meu Estado, do Amazonas; Tabita Abe Assunção, do Mato Grosso; Wilma Alves de Farias, da Paraíba.
Essas jovens foram selecionadas entre mais de 350 jovens que se inscreveram, Presidente, Senador Paim,
em um programa das Nações Unidas, a ONU Mulher, de preparação, de formação de mulheres, jovens lideranças do Brasil.
Estão aqui, desde domingo, com diversas atividades: participando de palestras, visitas ao Poder Legislativo – Senador Eduardo Braga, do Amazonas, Líder da Presidenta Dilma aqui no Senado –, visitas ao Congresso. Elas visitarão órgãos do Poder Executivo, de organismos internacionais e também de entidades dos
movimentos sociais.
O objetivo, repito, é preparar mulheres. Isso ocorre no mundo inteiro, não só no Brasil, para que as jovens
cresçam participando ativamente da vida política de nosso País.
Portanto, quero cumprimentar todas, cumprimentando a Juliana, cumprimentando a Eunice e a Miren,
que são as três mulheres que estão coordenando esse belo programa, que, repito, acontece em todos os cantos do mundo, Sr. Presidente.
Parabéns. Sejam muito bem-vindas essas jovens mulheres brasileiras.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sejam todas bem-vindas, sintam-se em
casa. Em nome das duas gauchinhas, cumprimento a todas – nenhum bairrismo aí, viu? (Risos.)
Sejam bem-vindas.
Um abraço carinhoso a todas.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
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Quero cumprimentar a Senadora Vanessa Grazziotin, também cumprimentar todas as mulheres do programa ONU Mulheres, nas figuras da Eunice, da Juliana e da Miren, e cumprimentar as Srªs e os Srs. Senadores,
os jornalistas, os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado.
Sr. Presidente, os cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, o IPCC,
divulgaram nesta segunda-feira um novo relatório que alerta para os efeitos do aquecimento global. O estudo
envolveu mais de 700 pesquisadores de 100 países.
Os dados apresentados pelo Painel são alarmantes e suscitam uma reflexão de todos os governantes, responsáveis por conduzir as políticas de mitigação das mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas.
As temperaturas devem subir entre 0,3°C e 4,8°C neste século. Além disso, o nível dos mares aumentará
entre 26 e 82 centímetros até 2100. Esses números sinalizam para uma tragédia sem dimensões na história da
humanidade.
Segundo o relatório, as secas vão ficar ainda mais severas, a agricultura terá que migrar para as regiões
mais frias e o preço dos alimentos deve subir. Algumas previsões indicam perdas de mais de 25% nas colheitas
de milho, arroz e trigo até 2050.
Regiões tropicais da África, da América do Sul e da Ásia devem sofrer com mais inundações, devido ao
aumento de tempestades. Regiões já vulneráveis, que registram constantemente enchentes e deslizamentos
de terra, como o Sudeste do Brasil, podem sofrer graves consequências com o acréscimo do volume de chuvas.
O relatório afirma, ainda, que há fortes evidências de uma redução da oferta de água potável em regiões
subtropicais secas, o que aumentaria disputas entre regiões pelo uso de bacias hidrográficas.
Nós estamos vendo, neste momento, a situação crítica do Sistema Cantareira, que abastece grande parte
da Cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, e um conflito iniciado entre São Paulo e Rio de Janeiro sobre
a utilização das águas do Paraíba do Sul.
Os cientistas projetam que o aquecimento poderá reduzir o PIB global em 0,2% a 2% ao ano.
Enquanto o mundo se debruça sobre os dados do IPCC, Senador Paulo Paim, nós percebemos que os
governos se dividem entre aqueles que, genuinamente, buscam alternativas para diminuir as emissões de CO2,
ainda que timidamente, e aqueles que se escondem atrás da retórica e adiam decisões fundamentais.
Infelizmente, Senador Anibal, o nosso País parece estar no segundo grupo.
O Brasil é citado no documento. Segundo os cientistas, ainda somos de longe o País que mais desmata
florestas – olha que título vergonhoso, “o país que mais desmata florestas”. E as próprias instituições brasileiras
demonstram isso. Segundo o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento da Amazônia
cresceu 35% no ano passado. O total de florestas destruídas é maior que duas vezes a área do Município do
Rio de Janeiro.
Depois de termos, na administração da ex– Ministra Marina Silva, uma redução permanente e substantiva
do desmatamento na Amazônia, vimos, no ano passado, aumentar enormemente, aumentar em 35%, o desmatamento na Amazônia. Esse dado é da Amazônia e, se formos ver os dados do Cerrado, também veremos um
aumento explosivo do desmatamento nesse bioma que detém uma das maiores biodiversidades do Planeta.
A completa ausência de uma política de criação de unidades de conservação impede que preservemos
nossas florestas. Nesse quesito, o atual Governo tem nota zero – nota zero! Segundo o Instituto Socioambiental
(ISA), nenhuma nova unidade de conservação foi estabelecida pela Presidenta Dilma Rousseff. Senador Anibal,
nenhuma nova unidade de conservação foi criada neste Governo – nenhuma, Senadoras e Senadores! O que
assusta ainda mais é a comparação com outros governos.
Só para dar um exemplo, durante o governo do Presidente Lula, foram criadas 49 unidades de conservação. O mesmo descompasso entre os dois governos pode ser percebido quando comparamos os dados de
homologação de Reservas Indígenas, outra política fundamental para a preservação do meio ambiente.
No Governo Dilma, até abril de 2013, apenas 11 reservas foram homologadas.
Vejam, senhoras e senhores, a importância da presença da ex-Ministra Marina Silva como Ministra do Meio
Ambiente. Isso está explícito no número de unidades de conservação que foram criadas no governo anterior.
Além de descuidar das nossas florestas, o Governo demonstra falta de planejamento em outras áreas
vitais para o combate às mudanças climáticas.
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que acontece hoje com o nosso sistema energético. O Brasil, que sempre foi reconhecido por priorizar as fontes limpas de energia, está vendo a sua matriz se deteriorar.
No atual Governo, as deficiências na gestão do setor elétrico atingiram níveis preocupantes. Os problemas
na administração do sistema deixam o País cada vez mais dependente das usinas termelétricas, que deveriam
ser meras fontes de reserva para os períodos de seca.
Desde o início dos anos 2000, o sistema integrado passou a ser dependente do despacho de dois mil
megawatts médios de termelétricas na base, ou seja, com as usinas permanentemente ligadas.
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Nos últimos dois anos, a utilização das termelétricas se tornou ainda mais intensiva. Desde setembro de
2012, o despacho mensal médio de termelétricas convencionais saltou de um patamar da ordem de quatro
mil megawatts médios para doze mil e se manteve nessa ordem de grandeza até abril de 2013. Desde então,
chegou a dez mil megawatts médios, e se manteve nesse nível, mesmo no período chuvoso que se iniciou em
dezembro de 2013.
Há um aumento do protagonismo de termelétricas no País, e isso deixa a nossa matriz de eletricidade
inexoravelmente mais suja, além de criar um rombo fiscal. Já são quase R$15 bilhões que o Governo está injetando do seu orçamento para cobrir esse rombo.
Essa falta de capacidade de administração do sistema energético anula, Senador Jarbas Vasconcelos,
esforços que já foram feitos para controle das emissões de CO².
O descaso com os projetos baseados em fontes alternativas fica evidente quando percebemos que a crise atual tem como uma de suas causas o desperdício de energia eólica já em produção. Desde junho de 2012,
Senador Valter Pinheiro, 48 usinas eólicas estão instaladas no Rio Grande do Norte e na Bahia, mas não estão
fornecendo energia por falta do sistema de transmissão associado.
Os programas de geração de energia a partir da biomassa estão à míngua por falta de uma estratégia
que integre as ações do Poder Público e da iniciativa. Em 2011 e 2012, sequer 1MW de energia de biomassa foi
comercializado nos leilões do Governo.
Os empresários do setor calculam que, em 2021, o País terá potencial para gerar 10.000MW médios com
o bagaço da cana, mas serão vendidos apenas 2.000MW ou 20% do total.
O nosso setor sucroalcooleiro vive uma crise sem precedentes. O Governo praticamente abandonou os
produtores de etanol quando escolheu uma política de artificialismo no preço da gasolina. O setor não sabe,
de forma clara, qual será o papel estratégico do etanol em nossa matriz energética. Desde 2009, 44 usinas de
etanol fecharam as portas no País.
O Brasil se orgulhava de ter um programa de etanol...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... vigoroso e uma utilização maciça
de carros flex, mas, hoje, o nosso programa de etanol está à míngua.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas reivindica
um pacto mundial até o final de 2015 para limitar os efeitos dessa catástrofe iminente.
Já temos um consenso científico sobre o problema e caminhamos para uma conscientização cada vez
maior da sociedade. Falta-nos agora uma ação política.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Rodrigo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senadora Vanessa, ouço V. Exª com
muita alegria.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Se V. Exª me permite, primeiro para cumprimentá-lo por trazer ao plenário do Senado um tema de tanta relevância. E vou iniciar por onde interrompi V.
Exª. Há, hoje, se não uma unanimidade, mas um forte consenso no meio acadêmico, científico em relação aos
danos que as ações humanas vêm provocando no meio ambiente, no sentido de que isso tem acelerado, sim,
as mudanças climáticas, elevando o aquecimento global. V. Exª– e eu quero assinar embaixo – fala da necessidade de o Brasil, principalmente no que diz respeito a energias alternativas, andar a passos mais largos. Mas
eu quero, neste momento, dizer que o Brasil já é hoje um dos países que têm a melhor fonte energética do Planeta. Nós temos mais de 70% de nossa energia elétrica gerada por fontes limpas. Isso é importante, o que não
significa dizer que temos que parar. Temos que avançar: eólica, solar, outras fontes muito importantes. Agora,
eu quero fazer aqui um destaque. Todos os jornais de hoje divulgaram estas novas conclusões do Painel, que
dá um grande destaque para o Brasil, um grande destaque para medidas importantes que têm sido exemplos
para o mundo inteiro, que vêm ocorrendo na América Central e na América do Sul, no Brasil também, em relação a ações de preservação, como pagamento de serviços ambientais, sobre o qual até hoje não temos lei – e
lutamos muito por isso, pois a lei tem que ser aprovada o mais rapidamente possível –, criação de reservas não
só de proteção ambiental, mas de desenvolvimento sustentável. Então, este é um tema que o Brasil precisa
discutir, o povo brasileiro. V. Exª cumpre um papel fundamental quando traz este tema importante aqui para
o Plenário, Senador Rodrigo, V. Exª que já presidiu a Comissão de Meio Ambiente, que é militante da Comissão
de Mudanças Climáticas. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) –Muito obrigado, Senadora Vanessa
Grazziotin. A contribuição de V. Exª se reveste de uma importância maior, dada a sua militância nessa área como
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Presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, como representante, Presidente da Globe Brasil que tem essa
preocupação, mas vejam os dados. Os dados falam por si, Senadora Vanessa.
Nós aumentamos o desmatamento no ano passado. O Brasil aumentou o desmatamento na Amazônia
em 35%, rompendo com uma tendência de redução do desmatamento que foi iniciada ainda sob a gestão da
ex-Ministra Marina Silva, teve continuidade nos primeiros anos deste Governo, e, agora, no ano passado, mostra o descontrole da política ambiental com o aumento de 35% no desmatamento da Amazônia.
Se formos considerar o Cerrado brasileiro, vamos ver que os dados são ainda mais graves. Mais da metade do Cerrado brasileiro, que tem uma riquíssima biodiversidade, foi desmatada. É importante registrar isso,
porque, além de estarmos perdendo uma biodiversidade riquíssima, um potencial de gerar riqueza fantástico,
nós estamos contribuindo para o aquecimento global.
A política de unidades de conservação.
O Governo da Presidenta Dilma está se encerrando, terminará no dia 31 de dezembro deste ano, e nenhuma unidade de conservação nova foi criada por esse Governo. Nenhuma! A Presidenta Dilma deixará a
Presidência da República sem criar uma única unidade de conservação no País.
Esses são os dados. A utilização das usinas termelétricas, o aumento exponencial de utilização das usinas
termelétricas num País que se orgulha de ter a sua matriz energética de origem limpa, quase toda sustentada
pelas hidrelétricas. E nós já estamos convivendo no Brasil com eventos extremos.
É importante registrar: sempre existiram eventos climáticos extremos. O que o Painel Intergovernamental está dizendo é que eles acontecerão numa regularidade cada vez maior e serão cada vez mais intensos nas
suas consequências.
Há pouco tempo, até o ano passado, vivemos uma das mais graves secas do Sertão nordestino; o sistema Cantareira está no seu menor nível como reservatório. Há uma dificuldade imensa de abastecimento de
uma grande população às vésperas da Copa do Mundo. O Rio Madeira – conversava há pouco com o Senador
Anibal – está dificultando a chegada de mantimentos ao Estado do Acre, afetando o Estado de Rondônia e o
Estado do Acre. Estão ai os exemplos para serem vistos.
E, no entanto, Sr. Presidente, eu denunciava aqui, na semana passada: a resposta do Governo do Distrito Federal
para isso é retirar uma área de 90 hectares da Embrapa Cerrados para construir um núcleo habitacional importante,
que pode ser construído em vários outros locais, retirando dali uma empresa de excelência na empresa científica
e tecnológica, que desenvolve projetos há 30 anos, acompanhando a evolução do solo. Essa Embrapa, esse centro
da Embrapa que procura, Senador Paulo Paim, identificar todos os usos do Cerrado, o que está preservado, o que
foi convertido, o que foi convertido e se tornou pastagem, o que está em recuperação, o que é ocupado como área
agrícola, tem o diagnóstico preciso da situação do Cerrado brasileiro. Uma unidade, Senador Paulo Paim, que investe
pesadamente no aumento da produtividade da pecuária brasileira, aumento esse fundamental pela questão ambiental, porque, a partir do momento em que nós aumentarmos a produtividade da pecuária brasileira, garantindo
uma unidade animal por hectare, muito superior ao que nós temos hoje, nós vamos liberar milhões de hectares para
a agricultura, para a agroenergia, sem precisar avançar sobre áreas de biomas preservados.
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, eu fiz esse apelo aqui no Senado, na semana passada, para os
Líderes do Governo e os representantes da Abrase conversarem com a Presidenta Dilma. Não é possível que
neste cenário, um cenário de preocupação com as mudanças climáticas, neste momento em que vivemos a
sociedade do conhecimento, o Governo do Distrito Federal não tenha a sensibilidade de perceber que uma
instituição de excelência como a Embrapa precisa manter o espaço onde já desenvolve pesquisas há mais de
30 anos. Ali existe todo um histórico fundamental, importante para pesquisas, podendo fazer esse núcleo habitacional em vários outros locais, porque temos aqui, Senador Paulo Paim... No Distrito Federal, grande parte
das terras são públicas, são terras de propriedade da Terracap. E, portanto, esse núcleo habitacional pode ser
instalado em diversos outros locais no Distrito Federal.
Mas eu fico impressionado com a insensibilidade.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Li aqui a carta da Presidenta da SBPC,
Drª Helena Nader, do Presidente da Academia Brasileira de Ciências, Sr. Jacob Palis, liguei para o Ministro da
Ciência e Tecnologia, Marco Antonio Raupp – preciso ligar para o Ministro Campolina – para alertar sobre o
prejuízo que a nação brasileira vai ter ao desalojar um centro de excelência como a Embrapa.
Eu fico impressionado, Senador Paulo Paim, com o limite da insensibilidade de algumas pessoas que
nós imaginávamos que tinham compromisso com o País, porque me parece uma total falta de compromisso,
num ambiente como esse, em que o País patina imposições que poderiam estar muito melhores do ponto de
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vista do seu desenvolvimento científico e tecnológico, quando isso se coloca como grande desafio dos tempos modernos...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... da sociedade do conhecimento,
que as pessoas ainda estejam pensando pequeno, procurando retirar uma instituição como a Embrapa, como
a Embrapa Cerrados, um dos centros mais importantes dessa instituição, para o núcleo habitacional, que pode
ser colocado em área próxima, em vários outros locais do Distrito Federal.
Espero, Senador Paulo Paim – nós aprovamos uma audiência pública sobre esse tema na Comissão de
Agricultura do Senado Federal –, que o bom senso baste, o bom senso aqui entre os Senadores da base aliada,
entre os Senadores do mesmo Partido do Governador Agnelo, para chamar a atenção. A comunidade científica
já fez o apelo. É uma coisa que nós não podemos admitir.
Esses são os dados, Sr. Presidente. Esses efetivamente são os resultados, demonstram o que significa uma
política ambiental, uma política de ciência e tecnologia no Governo da Presidente Dilma.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem.
Senador Jarbas Vasconcelos, que pacientemente ficou aguardando, V. Exª é convidado a ir à tribuna.
Hoje, devido à flexibilidade da Mesa, quem tinha que falar cinco falou quinze, quem tinha que falar dez
falou vinte até agora. E o Senador esperando ali todo o tempo.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Meu caro Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, uma das coisas
mais estarrecedoras que li, nos últimos meses, relativas ao trabalho desenvolvido pelas diversas comissões da
verdade criadas em todo o Brasil foi o depoimento do Coronel reformado do Exército brasileiro Paulo Malhães,
que falou no último dia 25 à Comissão Nacional da Verdade.
Com uma frieza desumana, o Sr. Paulo Malhães admitiu que torturou, matou e ocultou cadáveres de
presos políticos durante a ditadura militar, implantada no nosso País há exatos 50 anos, em 1º de abril de 1964.
Sem demonstrar nem um pingo de arrependimento, muito pelo contrário, o coronel relatou o funcionamento macabro da chamada “Casa da Morte”, localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um centro de tortura
no qual teriam sido seviciadas e assassinadas dezenas de presos políticos.
Esse monstro, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em forma de homem, além de tudo, é um
covarde, pois só alguém desprovido de coragem pode agredir, torturar, ferir uma pessoa indefesa que está
presa, dominada, sem condições de reagir.
Questionado sobre o número de pessoas que ele matou, o coronel respondeu: “tantas quanto foram
necessárias”. Ele disse que não tinha arrependimentos e que não tinha como quantificar quantos presos tinha
torturado, devido ao grande número de pessoas.
O Sr. Paulo Malhães defendeu o uso da tortura como instrumento de investigação e admitiu que arrancava os dentes e cortava as mãos das vítimas para que elas não pudessem ser identificadas.
Concordo com o que afirmou o Ex-Ministro da Justiça José Carlos Dias, integrante da Comissão Nacional
da Verdade, que acusou esse criminoso assumido de ser um exibicionista e um sádico. Tenho certeza, Sr. Presidente, de que se porta dessa maneira arrogante por se acreditar amparado pela atual Lei da Anistia.
Imagino o que deve ser para um parente, uma mãe, um pai, uma esposa ou um filho de uma dessas
vítimas ler ou assistir o relato desse monstro, desse verdadeiro criminoso serial, que desonrou o Exército e o
Estado brasileiros.
Diante disso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não é possível que qualquer lei de anistia possa poupar
esse assassino de pagar por seus crimes contra a humanidade. Nesses casos, tenho de concordar com aqueles
que defendem algum tipo de punição para criminosos que usaram o poder do Estado para torturar, seviciar e
matar brasileiros e brasileiras que lutavam contra o regime autoritário.
Essa punição até pode não ser solicitada pelas comissões da verdade, mas caberá ao Poder Público tomar
alguma iniciativa nessa direção. Não tem como comparar o que fez esse coronel com as atividades de grupos
que optaram pela luta armada contra o regime ditatorial. O coronel era um representante do Estado brasileiro
e, como tal, não poderia violar os direitos humanos, praticar homicídios, sob a proteção governamental.

84

Quarta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

Concordo com a tese de que os crimes de lesa-humanidade são imprescritíveis. O depoimento do Coronel Paulo Malhães é um verdadeiro “tapa na cara” de todos nós, de todos que lutamos para construir um Brasil
democrático, livre, sem censura, com respeito às liberdades civis, com respeito aos direitos humanos.
Não sei precisar ainda, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, qual seria a forma de estabelecer
punições para criminosos como o Sr. Paulo Malhães, mas esse é um acerto de contas com a nossa história que
precisamos estabelecer.
É preciso que o Governo Federal, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público
Federal tomem alguma iniciativa. As próprias Forças Armadas – o Exército, a Marinha e a Aeronáutica – também
não devem se omitir. Precisam deixar claro que comportamentos como o desse coronel da reserva representam um
passado odioso que não deveria ter ocorrido, que deve ser condenado, repudiado e, sobretudo, nunca esquecido.
Não dá para ficar parado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores; não dá para ficar parado, passivo, quando um monstro como esse Paulo Malhães se vangloria impunemente dos abusos que fez, das suas
torpezas, que fique “palitando os dentes”, sem que as pessoas de bem possam fazer justiça por meios legais,
legítimos. Que possamos, finalmente, virar essa triste e sangrenta página da história do Brasil, uma página que
precisa ser virada, mas jamais esquecida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, neste 1º de abril de 2014, quando se completam 50 anos do golpe
militar, que infelicitou o País durante 21 anos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Jarbas Vasconcelos.
Agora, passamos a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, que permutou com a Senadora Ana Amélia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras, antes de
entrar no assunto que me traz a esta tribuna, quero fazer um registro que considero muito importante.
Mas, antes disso, inclusive, quero cumprimentar o Senador Jarbas Vasconcelos pelo pronunciamento
que faz e dizer, Senador, V. Exª perdeu, ontem, uma grande sessão aqui, no plenário do Senado, uma sessão
alusiva aos 50 anos, belos pronunciamentos feitos aqui. E V. Exª, que viveu com muita intensidade, sabe o que
representa essa data para todo o povo e, principalmente, para o curso da construção da democracia no País.
O Senado, dizia eu no dia de ontem, não apenas relembra esse episódio triste na história do Brasil, através
de uma sessão, Senador Paim, mas adotou algumas medidas, tomou algumas providências como o cancelamento da sessão que considerou vaga a Presidência da República, que, de fato, são ações que devem orgulhar
o conjunto da sociedade brasileira.
Nada que não fosse uma obrigação nossa, Senadores e Senadoras do Brasil, de fazer, Sr. Presidente, porque esse episódio marcou de uma forma triste, muito triste o nosso País e, por isso mesmo, tem que ser lembrado para que não se repita, para que não volte a acontecer.
Mas, Sr. Presidente, o registro que faço neste momento é de que, nesta manhã, em reunião, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas fez as eleições para a Presidência, a Vice-Presidência e a Corregedoria daquele Tribunal.
Foram inscritos para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas o Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, o Desembargador Yedo Simões de Oliveira e a Desembargadora Maria das Graças
Figueiredo, e, com sete votos, consagrou-se vitoriosa a Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo,
sendo eleita Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ela, Sr. Presidente, deverá tomar posse
daqui a três meses, aproximadamente, e será a segunda desembargadora, portanto a segunda mulher, a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A primeira mulher Presidente do Tribunal foi a Desembargadora Marinildes Mendonça Lima, natural do Município de Itacoatiara.
Então, eu quero daqui encaminhar a V. Exª, Presidente Paim, o requerimento em que, baseado no art. 222
do Regimento Interno deste Senado Federal, eu solicito a inserção em ata de voto de congratulação e aplausos para a Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, por ter sido eleita, hoje pela manhã, a nova
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
Quero também cumprimentar, Sr. Presidente – nesse sentido vai a moção que eu apresento, o voto de
aplauso –, o Desembargador Aristóteles Lima Thury, que foi eleito vice-Presidente do Tribunal de Justiça, assim como o magistrado Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, que foi eleito para a Corregedoria-Geral daquele Tribunal.
Faço o registro da importância de termos mulheres à frente desses importantes órgãos, no caso do Poder Judiciário. Brevemente também deverá assumir a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Amazonas uma mulher, a Desembargadora Maria do Socorro Guedes.
A homenagem que eu aqui presto à Desembargadora Maria Figueiredo é dizer que ela teve toda a sua
formação no Estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Ela se formou em Direito em 1975, pela Universidade
Federal do Amazonas. Ingressou na magistratura em 1979, como juíza de Direto da 1ª Instância, e foi atuar na
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Comarca de Boca do Acre, um Município muito distante da capital Manaus; aliás, muito mais próximo da capital do Estado do Acre, Rio Branco, do que de Manaus, que é a capital do seu próprio Estado.
A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, futura Presidente do Tribunal de Justiça, é pós-graduada
em Direito Civil, tendo participado do Programa de Capacitação em Poder Judiciário da Fundação Getúlio Vargas e
da Escola Nacional da Magistratura. Tornou-se Desembargadora no ano de 2004 e foi Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral durante o período de 2010 a 2012. Foi a primeira mulher a presidir o Tribunal de Júri da Comarca de Manaus.
Então, ficam aqui os meus cumprimentos à Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, futura
Presidente do Tribunal de Justiça, pela sua eleição. E, da mesma forma, estendo os cumprimentos ao Desembargador Aristóteles Lima Thury, Vice-Presidente eleito; e ao Corregedor eleito, Flávio Humberto Pascarelli Lopes.
Mas, Sr. Presidente, quero aqui falar um pouco também a respeito do que relatou o Senador Rodrigo
Rollemberg. Primeiro, gostaria de dizer o seguinte: ele fala muito da necessidade de o País, o Brasil – e não
só, leia-se, o setor público, mas o setor privado inclusive, Sr. Presidente –, dar passos mais largos, na busca da
geração de energia alternativa, de fontes limpas de energia. Isso não significa dizer que poderemos deixar de
falar, deixar de registrar o que foi feito de bom. Infelizmente, registro isso, porque parece que, em véspera de
eleições, o que é bom que tenha sido feito neste Brasil tem que ser apagado – é assim que a oposição age:
“apaguemos aquilo que é bom e vamos só falar do que não foi feito ou do que precisa ser feito”.
Em relação à questão ambiental e sobretudo às mudanças climáticas, o Brasil tem sido uma voz muito
importante no cenário internacional, tem sido um dos maiores e mais fortes protagonistas nesse cenário de
negociação internacional, sobretudo, levando-se em conta 2015, quando deverá ser renovado um novo acordo
a ser assinado por todos os países do Planeta, visto que o Protocolo de Kyoto, do qual do Brasil era signatário,
já teve a sua validade expirada. Esse protocolo, diga-se de passagem, nunca foi assinado, Presidente Paim, por
países desenvolvidos importantes, pelos maiores poluidores do Planeta, como os Estados Unidos, por exemplo, e a desculpa que deram, sempre deram, é a de que o Congresso americano não aprovava a possibilidade
de os Estados Unidos assinarem esse protocolo.
Diferentemente dos Estados Unidos, a condução do Brasil diante desse órgão internacional das Nações
Unidas que é a Conferência sobre as Mudanças Climáticas, repito, tem assumido um protagonismo importante, não só pelo discurso, mas tem assumido um protagonismo importante pela prática e pelo exemplo que dá
ao resto do mundo. Chegar aqui nesta tribuna e dizer é muito fácil, Sr. Presidente. Agora, as pessoas têm que
ter mais sinceridade com aquilo que dizem.
O Rio Branco, no Acre, hoje tem suas águas bem elevadas, mas não podemos dizer que a realidade do
Acre seja a realidade de hoje. Hoje a realidade é ímpar, hoje a realidade é singular, hoje a realidade não expressa
a normalidade que tem o Estado do Acre. Por isso, não podemos pegar um dado isolado, em relação ao desmatamento da Amazônia e dizer que a Amazônia está em completo descontrole. Nada disso, pelo contrário.
Somos respeitados no âmbito internacional porque o Brasil não só tem muito a falar mas tem muito a mostrar.
Nos últimos 10 anos, diminuiu-se em 80% o nível de desmatamento da Amazônia e isso é importante que
se diga. Este Governo compreende que os níveis diminuirão ainda mais quanto maior for o desenvolvimento,
as políticas de desenvolvimento sustentável aplicadas naquelas regiões. Por falar nisso, registro que, no dia
de ontem, aconteceu algo muito importante, Senador Paim, que parece pequeno, mas serve de exemplo de
como uma política de desenvolvimento sustentável bem conduzida, bem elaborada, pode levar à preservação
ambiental, à geração de renda e ao desenvolvimento ao mesmo tempo.
No dia de ontem, em Manaus, foi lançada a terceira safra do pirarucu oriundo do manejo dos lagos de
áreas de preservação ambiental. É a terceira safra, porque o pirarucu é processado numa fábrica localizada no
interior e através dele é produzido o bacalhau da Amazônia.
Então, foi uma festa importante do governo de Estado, desenvolvida através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria de Produção Rural. Isso mostra o quanto um projeto correto, repito, respeita o meio ambiente...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... e é capaz de melhorar a qualidade de vida e melhorar a renda das pessoas.
Não à toa, Sr. Presidente, que hoje todos os meios de comunicação deste País quando divulgam a notícia sobre o novo estudo do painel de mudanças climáticas mostra, com destaque, o Brasil como exemplo em
diversas iniciativas. Está aqui o jornal O Estado de S. Paulo do dia de hoje. Qual é a manchete do jornal O Estado
de S. Paulo no dia de hoje? “Painel cita técnicas [...] [do Brasil como alternativa].”
Então, não adianta querer transformar em negativa uma notícia que é extremamente positiva para o Brasil, Presidente Paim. Essa é a manchete, não só do jornal O Estado de S. Paulo, mas de todos os jornais. Repito:
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o painel das mudanças climáticas, que engloba pesquisadores, cientistas de todos os países que compõem o
âmbito das Nações Unidas, mostra que técnicas utilizadas...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Para concluir, Presidente Paim.
Muito obrigada.
Não se preocupe V. Exª. Eu não vou usar o tempo que usou o Deputado Mário Couto, porque são muitos
os Senadores que estão aqui na fila esperando pacientemente a sua vez de falar. Então, eu agradeço a benevolência de V. Exª, mas concluirei brevemente este meu pronunciamento.
Digo, repetindo, Senador Paim, esta é a notícia: há, de fato, uma preocupação muito grande dos cientistas do mundo inteiro que entendem que, cada vez mais, é necessário que países, que governos, que iniciativa
privada se preocupem com a questão ambiental. E eu sou daquelas que costumam dizer: não há qualquer contradição entre desenvolvimento e qualidade de vida, contanto que esse desenvolvimento esteja a serviço da
população e que seja um desenvolvimento sustentável, não apenas do ponto de vista humano, mas do ponto
de vista ambiental como um todo, Sr. Presidente.
Então, o Brasil, repito, no âmbito das negociações internacionais, tem tido um grande e um forte protagonismo, não apenas porque é detentor da maior floresta tropical do Planeta ou da maior biodiversidade do
Planeta, não, mas tem um grande protagonismo pelo exemplo que dá aos demais países em relação às políticas corretas de defesa ambiental.
Nenhum país tem leis como nós temos: leis, planos de mudanças climáticas, Código Florestal, sistema
de unidades de conservação. Enfim, é um conjunto de leis que garantem que, se respeitadas as leis, as boas
práticas nos ajudarão no processo de desenvolvimento, mas no processo também de preservação ambiental.
Por fim, digo, Sr. Presidente, que o protagonismo do Brasil tem se expressado em todos os ministros de
meio ambiente, em todos os ministros de relações exteriores que estiveram ou estão à frente das negociações.
Eu falava, há pouco, num aparte que fiz, que o Brasil tem o maior percentual de fontes renováveis de energia. Enquanto a média mundial é de 13% aproximadamente, a média do Brasil é de quase 45%. E, se falarmos
em geração de energia, a participação de fontes renováveis na geração de energia elétrica, no Brasil, ultrapassa
a casa dos 70%, o que deve nos orgulhar muito, mas principalmente mostrar que o Brasil precisa investir muito
ainda em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento de energia alternativa, para que mantenha esse bom
percentual de fontes alternativas e limpas ambientalmente de geração de energia.
Muito obrigada, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Essa foi a Senadora Vanessa Grazziotin.
Agora, passamos a palavra a um Líder, Senador Alvaro Dias.
Senadora Vanessa, há um apelo muito forte no Plenário para que a senhora suba à Presidência.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Tenho um compromisso neste momento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente;
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, comunico à Casa o resultado da reunião, realizada hoje pela manhã, entre Lideranças da Oposição na Câmara e no Senado, referente à instalação da CPI Petrobras.
Houve a reafirmação de um compromisso, anteriormente assumido entre as Lideranças, de que se conferiria prioridade à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para que os Deputados Federais também pudessem participar desta investigação. É legítimo e conveniente que queiram e certamente poderão prestar uma
grande contribuição no aprofundamento das investigações exigidas para a responsabilização civil e criminal
de eventuais envolvidos em desvios e ilícitos praticados, corrupção e irregularidades na gestão da Petrobras
nos últimos anos. Gestão temerária que levou a empresa a uma situação claudicante, com um endividamento
exorbitante. A empresa mais endividada do mundo, com mais de US$100 bilhões de dívida. Saltou, negativamente, do 12º lugar, entre as empresas do mundo, para o 120º lugar, com queda extraordinária em seu valor
patrimonial. Uma queda preocupante.
Portanto, o que se estabeleceu? Nós continuamos com os procedimentos necessários para a instalação
da CPI do Senado. Não abrimos mão dessa alternativa; mas, evidentemente, se em tempo houver a coleta das
assinaturas na Câmara dos Deputados, nós transformaremos essa CPI, exclusiva do Senado, em CPI mista, com
a participação dos Deputados e Senadores.
Há pouco, a Presidente da República, ao dar posse a um dos seus novos ministros, fez referência velada
à CPI, insinuando tratar-se de interesse eleitoreiro.
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Nós queremos rechaçar essa afirmação. Não há nenhum propósito de natureza eleitoral, há o cumprimento de um dever. Afinal, as instituições devem funcionar sempre e bem, se possível. Um ano de eleição não é ano
para que as instituições sejam paralisadas e deixem de cumprir o seu dever e exercitar as suas prerrogativas.
A fiscalização de atos do Poder Executivo, e, portanto, a investigação, quando da ocorrência de denúncias, não é apenas um direito da minoria, é uma prerrogativa da qual não se abre mão em nome do Parlamento.
Os Parlamentares não têm o direito de abrir mão de prerrogativas que não lhes pertencem, e sim à instituição.
Esse é o caso. Fiscalizar, investigar são prerrogativas da instituição, notadamente, da minoria que deve ter instrumentos com essa finalidade.
Aliás, em determinado momento, quando se ousou, no Congresso Nacional, impedir que a minoria instalasse uma comissão parlamentar de inquérito, o Supremo Tribunal Federal assegurou esse direito, como assegura o respeito à Constituição e ao Regimento ao não permitir adendos a uma CPI que possam incluir fatos
desconexos.
Há fatos determinados que são rigorosamente exigidos pelo Regimento da Casa, e qualquer tentativa de
inclusão de fatos alheios àqueles que foram determinantes para a proposta de CPI é prontamente rechaçada
pela legislação vigente, pela Constituição do País, e, se necessário, pelo Supremo Tribunal Federal, se houver
necessidade de recursos à Suprema Corte.
Tenho em mãos, por exemplo, um despacho do Ministro Cezar Peluso, que conclui da seguinte forma:
Escusaria advertir que, se se perde CPI na investigação de fatos outros que não o determinado como seu
objeto formal, configuram-se-lhe desvio e esvaziamento de finalidade, os quais inutilizam o trabalho
desenvolvido, afrontando a destinação constitucional, que é a de servir de instrumento poderoso do
Parlamento no exercício da alta função política de fiscalização. Nenhum parlamentar pode, sem descumprimento de dever de ofício, consentir no desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação
de CPI e na consequente ineficácia de suas atividades.
Relator Cezar Peluso, decisão monocrática, julgamento em 2006.
E, no mesmo sentido: Relator Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, julgamento em 29/10/2009 –
exatamente quando da instalação da CPI da Petrobras nesta Casa.
Portanto, não há da parte da oposição nenhuma preocupação com essa suposição de proposta. Parece-me que ela já não está em cogitação neste momento. Esteve. Não há preocupação, porque, realmente, esbarra
na Constituição, e teríamos de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Certamente, não teremos necessidade
dessa providência, sem prejuízo de que se proponha CPI para investigar outros fatos, se desejarem. Não há por
que negar uma assinatura, por exemplo, se houver proposta de investigação de cartéis de metrôs no País: metrôs de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Salvador, de Fortaleza e de Brasília. Se essa proposta
ocorrer, evidentemente, não teremos como recusar a nossa assinatura.
Sr. Presidente, creio que a instalação da CPI da Petrobras é uma atitude do Congresso Nacional que deve
ser adotada em defesa desse patrimônio do País, que é a nossa maior empresa. Não há nenhum propósito de
atingi-la. Não há nenhum propósito de atacá-la. Há, sim, o propósito de salvá-la, retirando-a das mãos daqueles que eventualmente estejam dilapidando o seu patrimônio.
É visível que o patrimônio da empresa está sendo dilapidado, há vários anos, e nós não podemos ficar
passivamente assistindo à destruição desse extraordinário patrimônio do povo brasileiro, que foi razão de lutas
históricas, como a denominada “O Petróleo é Nosso”, e de outras campanhas memoráveis no País, que conquistaram a solidariedade dos brasileiros.
Sr. Presidente, creio que a CPI se torna, agora, um fato consumado. Há a conjectura de que o Governo
pressiona para a retirada de assinaturas, e nós não acreditamos nessa hipótese.
Confiamos na respeitabilidade dos que assinaram, contribuindo para o atendimento do pressuposto
regimental das 27 assinaturas no Senado Federal. Não creio na hipótese de retirada de assinatura, porque essa
é uma hipótese que desmoraliza o Parlamentar, e não há razão para acreditarmos que a desmoralização seja a
opção de qualquer Senador da República.
Ao final, Sr. Presidente, um diagnóstico dos problemas enfrentados pelo setor sucroalcooleiro, no Vale
do Ivaí, do meu Estado, mas que é recorrente também em outras regiões do País. Um documento elaborado
pela Cooperval (Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí) enumera dificuldades das usinas produtoras de etanol da região e os reflexos da crise vivenciados pelos agricultores, cooperados e funcionários da área agrícola
e industrial do setor.
Ressalto, entre os entraves listados, a elevada carga tributária que incide sobre comercialização do etanol. Atualmente a alíquota de ICMS chega a 19% em alguns Estados e a carga de PIS/Cofins sobre o etanol é
de R$0,46/litro, enquanto sobre a gasolina é de R$0,26.
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Outro entrave diz respeito às limitações de linhas de crédito do BNDES para pequenas e médias empresas do setor sucroalcooleiro. Não se justifica essa limitação da parte do BNDES, já que o banco possui recurso
para financiar ditaduras na América Latina, aquelas que ainda...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – ... resistem à modernidade. Ditaduras que resistem ao
tempo e aos avanços democráticos em todo o Planeta. Essas ditaduras são alimentadas com recursos públicos
do Brasil, exemplo do que ocorre com Cuba e com Venezuela. Por isso, é inexplicável que o BNDES alegue limitações de linhas de crédito a pequenas e microempresas do setor sucroalcooleiro no País.
Solicito a transcrição, nos Anais da Casa, Sr. Presidente, da íntegra do documento original da Cooperval,
assinado pelo seu Presidente Fernando Fernandes Nardine, e Hélcio Rabassi, que é diretor-secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Documento da Cooperval, Cooperativa Agroindustrial do Vale do Ivaí Ltda.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado, Senador Alvaro Dias,
Líder do PSDB, do Paraná.
A Senadora Ana Amélia tinha permutado com o Senador Cristovam Buarque. O Senador Humberto Costa estaria...
Então, Senador Anibal Diniz, do PT do Acre, tem a palavra V. Exª pelo tempo regimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado.
Senador Humberto, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Seria V. Exª, a não ser que por um
acordo...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Humberto pode vir. Eu falo depois,
não há problema.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Fora do microfone.) – O senhor está em que lugar?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Acho que estou em seguida, mas pode vir, eu
falo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Há um Líder, o Senador Cristovam,
e aí seria V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Fora do microfone.) – Eu espero.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Então, Senador Anibal Diniz, que
trocou com o Senador Humberto Costa a sua ordem.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Humberto Costa, pela cessão do tempo.
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna neste momento para informar que cumpri agenda no último final de semana no Estado do Acre, onde realizamos, em
conjunto com o Senador Jorge Viana, com a Deputada Perpétua Almeida e com empresários do Acre, um sobrevoo na região alagada do Rio Madeira, em que pudemos constatar a situação extremamente difícil pela qual
estão passando dezenas, centenas de caminhoneiros que não conseguem chegar ao Acre através da BR-364
por conta do nível das águas do Rio Madeira, que continua muito elevado – chegou a 19,72m, diminuiu um
pouco, mas está ainda em 19,68m.
Devo dizer que, em Porto Velho, fomos recepcionados pelo General Novaes, do Exército. Fomos muito
bem acolhidos também pela equipe da Força Aérea Brasileira, que tem dado um suporte muito grande ao Governo do Estado nesse momento de dificuldade.
A situação é extremamente preocupante, Senador Suplicy, por uma razão muito simples: na medida em
que a BR-364, que é a principal via de acesso ao Acre – aliás a única via, com exceção da via aérea –, está interrompida, milhares de toneladas de mercadorias deixaram de chegar ao Estado. E isso gera uma depressão
econômica muito forte.
Para se ter uma ideia, no mês de março de 2013, chegou ao Acre 1,2 bilhão de mercadorias tributáveis.
Nesse mês de março de 2014, esse número diminuiu para 500 milhões, ou seja, o Estado do Acre deixou de
tributar cerca de R$700 milhões em mercadorias que não entraram no Estado. E, junto com a não tributação,
imaginem só o drama dos empresários, dos comerciantes, porque eles compram essa mercadoria nos centros
industriais de São Paulo – no centro-sul do País – e têm que depois pagar as faturas, 30, 60, ou 90 dias depois.
E, na medida em que não conseguem fazer essa mercadoria chegar ao destino, não conseguem converter essa
mercadoria em dinheiro e, por isso, não conseguem honrar seus compromissos.
Então, na realidade, nós estamos vivendo uma situação de clamor geral do empresariado e de preocupação extrema da população, que corre o risco de desabastecimento.
O Governador Tião Viana tem feito esforços imensuráveis para garantir o abastecimento de gêneros
alimentícios, de medicamentos e também de combustíveis, mas, mesmo assim, a dificuldade é sentida por
todos.
Nós tivemos uma reunião com o Governo Tião Viana, que mostrou claramente os números e todas as
providências tomadas. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que, se não houvesse essa ação determinada
do Governo Tião Viana, com sua equipe, que destinou uma equipe do Corpo de Bombeiros para atuar diretamente em Rondônia; se não houvesse a ação determinada da Polícia Rodoviária Federal e também do Exército
Brasileiro – da 17ª Brigada de Infantaria e Selva de Porto Velho, que cuida também do Estado do Acre, através
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do General Novaes –; se não houvesse uma ação determinada dessas pessoas; e se fossem cumpridos apenas
os manuais de segurança das rodovias, a situação estaria infinitamente pior.
Então, a gente tem contado muito com a solidariedade de todos. E a outra solidariedade com que nós
estamos contando é com a Força Aérea Brasileira, que colocou duas aeronaves à disposição para fazer o transporte de gêneros de primeira necessidade, de medicamentos.
Trata-se de um avião Hércules C-130, com capacidade de transportar até 20 toneladas, mas que está
transportando 13 toneladas por voo, e de um avião C-105, com capacidade para 4,5 toneladas.
Esses aviões já efetuaram, nos últimos 52 dias, 70 voos; 70 voos eles tinham efetuado até a última sexta-feira. Através desses 70 voos, eles tinham conseguido levar 500 toneladas de produtos. Insuficiente para a
necessidade de toda a população, mas fundamental para garantir esse abastecimento.
O Governo do Estado teve que contratar fretes, à parte, de outras aeronaves e levou outras 240 toneladas
de produtos. Também tem buscado, junto com o empresariado local, combustível, através do Peru, e materiais
de construção. É uma situação realmente muito preocupante que vai se estender por algum tempo e vai exigir uma solidariedade do Governo Federal no que diz respeito à busca de alternativas para esses empresários.
Empresários que assumiram endividamentos, que tiveram que fazer financiamentos para aquisição de equipamentos, de materiais e de produtos terão que ter prolongado esse prazo para pagamento e, ao mesmo tempo,
precisarão de novas linhas de crédito para que possam sair dessa situação.
Então, Sr. Presidente, nesta tarde de hoje, eu gostaria de reforçar a necessidade de atenção para a situação
de extrema dificuldade vivida hoje pelo Acre, uma situação de calamidade, apesar de o decreto ser um decreto
de situação de emergência, mas a realidade é uma realidade de calamidade pública, que chega a ser de difícil
compreensão para quem não está no Estado do Acre. Eu gostaria também de reforçar os esforços contínuos do
Governo acriano para identificar soluções alternativas que possam reduzir o sofrimento da população atingida
pela cheia histórica do Rio Madeira, em Rondônia.
Nos últimos dias, o nível do rio permanece muito alto e chegou a atingir 19,72m. Hoje, essa marca é de
19,68m, causando a interrupção do tráfego pela BR-364 e prejudicando o transporte de produtos para o Acre,
com prejuízos para o comércio e para a população.
Justamente para ter uma radiografia desse prejuízo estivemos reunidos na última sexta-feira com o Senador Jorge Viana e o Senador Sérgio Petecão, com a representação empresarial do Estado do Acre. Estavam
presentes a Associação Comercial, a Federação do Comércio, o Sindicato das Empresas de Logística, a Federação da Agricultura e várias organizações representativas do setor produtivo acriano. Como bem destacou o
Presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingos, a situação é crítica e vem se agravando tanto pela
iminência do desabastecimento do Estado como pela ausência de circulação de recursos financeiros. A situação é preocupante.
Pelo levantamento apresentado desde que o tráfego para o Acre foi interrompido na BR-364, deixaram
de circular, no Estado, cerca de R$700 milhões em mercadorias tributáveis.
Isso significa que, nesse mês de março, apenas 20% do que deveria ter entrado no Estado efetivamente
ingressou no Acre, se fizermos uma comparação com o mesmo período do ano passado.
Também fomos informados de que as empresas já estão com dificuldades para pagar seus impostos e,
principalmente, as mercadorias que se encontram na estrada.
Além disso, foi destacado que nem todos os fornecedores estão dispostos a prorrogar o prazo de suas
faturas, e isso poderá gerar grandes dificuldades para as empresas que estão desprovidas de capital de giro
próprio para honrar esses compromissos.
O Presidente da Federação do Comércio afirmou que os revendedores de veículos têm mais de 350 unidades paradas na cidade de Porto Velho.
Em outro exemplo de prejuízo, a Fogás – que faz a distribuição do gás de cozinha no Acre – já anunciou
que a mudança de logística já lhe causou um prejuízo aproximado de R$14 milhões.
Por isso, reforço que precisamos encontrar formas de enfrentamento a essa situação e, principalmente,
levar o conteúdo do que foi passado nessa reunião para as autoridades federais, de modo a transmitir a dimensão da catástrofe que estamos vivendo.
O Senador Jorge Viana e eu já trabalhamos no sentido de buscar soluções e subsídios para tentar amenizar a situação dos empresários.
Uma das alternativas é a solicitação da abertura de linhas de crédito com agilidade, junto às instituições
bancárias, para favorecer as empresas do Acre.
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Em outra ação, há a tentativa de o Governo do Estado do Acre poder ter acesso, junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a uma ampliação do Programa Emergencial de Crédito para
os empresários acrianos, com juros de 5,5% ao ano.
Quando ocorreu a enchente do Rio Acre, em 2012, foram captados cerca R$82 milhões junto ao BNDES.
Agora a solicitação é de que o banco disponibilize R$100 milhões, para fazer financiamento aos empresários
acrianos, uma vez que o problema afeta diretamente o Estado do Acre.
O Governador Tião Viana já informou que os empresários locais terão até o dia 2 de junho para pagar a
primeira parcela dos impostos sobre os produtos adquiridos nos meses de março e abril, como uma margem
de apoio face ao material retido e à imobilização de capital de giro.
As demais parcelas vencerão com prazo de 30, 60 e 90 dias. Só com essa ajuda que o Governo do Estado
vai dar aos empresários, imagine a situação em que vão ficar as prefeituras, porque parte significativa do ICMS
é destinada às prefeituras. Na medida em que o Estado deixar de arrecadar nos meses de abril, maio e junho,
certamente as prefeituras serão muito penalizadas.
Nos últimos dias, temos notícias de que as ações dos Governos estadual e Federal estão em andamento. Voos com mais suprimentos chegaram no último domingo, trazendo mais 100 toneladas de alimentos e
medicamentos.
O aumento do número de voos é um esforço conjunto para manter o abastecimento do Estado durante o período de cheia do Rio Madeira. Os carregamentos foram definidos pelas prioridades na área de saúde
e também pela necessidade local. Vale ressaltar, reforçar que, desde o dia 24 de fevereiro, mais de 70 voos da
Força Aérea Brasileira foram realizados para ajudar no transporte de produtos.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Foram quatro vôos fretados e seis de aeronaves
Bandeirantes também de reforço nos últimos dias. Os carregamentos trouxeram produtos químicos, trigo, soro,
leite, ovos e hortifrutigranjeiros, além de 4 toneladas de suprimentos médico-hospitalares.
Além dessa iniciativa, permanece a operação realizada na BR-364 para assegurar a passagem das carretas
e prover o abastecimento da população do Acre quanto à alimentação e aos bens de consumo.
As equipes da Defesa Civil do Acre fazem agora a marcação de pontos mais críticos da rodovia para definir a profundidade dos buracos nas pistas e, assim, facilitar o tráfego.
Os portos construídos nas regiões de Palmeiral e Velha Mutum foram concluídos e já estão em operação.
Com a mediação desses portos provisórios, foi possível o descarregamento de 20 carretas nos últimos dois dias.
À distância, podemos até pensar que esses números são insignificantes, mas, diante da situação dos
trechos da rodovia e de todas as dificuldades que estamos enfrentando, são realmente de muita relevância.
Além disso, o Governo do Estado forneceu pranchas, pás carregadeiras e tratores para intensificar o trabalho das equipes, que, na tarde de domingo, fizeram o balizamento para sinalizar a rodovia e garantir a travessia dos caminhoneiros com segurança.
Segundo a Defesa Civil no Acre, 17 bombeiros foram designados para auxiliar a operação em Rondônia.
Na segunda-feira, 31 de março, outros 13 bombeiros juntaram-se ao efetivo que já está no local.
Para encerrar, Sr. Presidente, queremos agradecer especialmente a gentileza do General Novaes, que é o
General da 17ª Brigada do Exército Brasileiro de Rondônia, e a toda equipe do Exército Brasileiro, à tripulação
da FAB, da Força Aérea Brasileira, que têm sido verdadeiros anjos da guarda do povo acriano, do povo rondoniense, neste momento de dificuldade extrema, pelo qual a população está passando.
Eles têm sido muito solidários e têm estado a serviço 24 horas por dia, com o celular permanentemente
ligado. Ele disse, de maneira muito clara para nós, que estão vivendo uma operação de guerra, uma verdadeira
operação de guerra e que, por isso, eles têm, até na hora de dormir, de estar com o celular ligado direto para
atender a todas as situações de emergência.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Graças a Deus, não aconteceu nenhuma morte.
Portanto, é uma situação natural, provocada por uma intensidade de chuvas jamais verificada naquela
região do Madeira. Os quatro afluentes que banham o Rio Madeira estão chegando sempre com muita água,
por conta da intensidade das chuvas na Bolívia e no Peru e, exatamente por isso, essa situação tende a se estender por muitos outros dias.
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E queremos a solidariedade de todos, a solidariedade das autoridades federais, para nos ajudar a resolver
essa situação, e, ao mesmo tempo, a compreensão da população, que vai ter de conviver com certas restrições
neste período. Mas podemos afirmar, com tranquilidade, que o Governo Federal e o Governador Tião Viana
com a sua equipe têm se mobilizado para fazer o melhor possível pela população.
Essa é a...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ...tranquilidade que queremos passar para a população. Existe um momento de contenção, um momento de restrição de alguns bens essenciais para a população, mas, ao mesmo tempo, existe um total comprometimento do Governo do Estado, no sentido de garantir
a normalidade do funcionamento da sociedade.
Nesse sentido, vale ressaltar, inclusive, a importância da BR-364, que tem recebido parte importante de
combustível lá em Cruzeiro do Sul e tem feito a logística reversa, vindo de Cruzeiro do Sul para Rio Branco; e,
assim, temos mantido a funcionalidade. O Governador Tião Viana e a equipe toda estão permanentemente
mobilizados para garantir o melhor para a população do Acre.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Anibal Diniz, pelo relato que faz em solidariedade às necessidades da população do Acre, atingida por essas
cheias tão intensas no Rio Madeira. V. Exª, o Senador Jorge Viana e o Governador Tião Viana também têm procurado se esmerar para resolver esses problemas.
Meus cumprimentos a V. Exª e também ao Senador Petecão.
Quero, agora, chamar o Senador Cristovam Buarque, pela Liderança do PDT do Distrito Federal.
Tem a palavra V. Exª, como Líder.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, faz cinco anos – em 2009 – que, diante de algumas denúncias
e suspeitas que existiam, houve a convocação de uma CPI, por meio do Requerimento nº 569, em relação à
Petrobras.
Essa CPI visava apurar indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração de
petróleo, fraudes essas apontadas pela operação Águas Profundas, da Polícia Federal, e não era uma invenção
das oposições, Senador Jarbas; irregularidades nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas, não era pela oposição; indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima,
em Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas, e não pela oposição; denúncias de desvios de
dinheiro dos royalties do petróleo, apontados pela operação Royalties, da Polícia Federal, e não pela oposição;
denúncias do Ministério Público Federal, e não da oposição, sobre fraudes envolvendo pagamentos, acordos
e indenizações feitos pela ANP a usineiros; denúncias de uso de artifícios contábeis que teriam resultado em
redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de R$4,3 bilhões; e denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
Naquele momento, Senadora Ana Amélia, tomou-se a iniciativa de fazer uma CPI. Eu, como costumo dar
apoio a CPIs, tive profunda simpatia. Hoje, reconheço que cometi um erro por ter aceitado, porque bastaria
a vinda aqui do Presidente da Petrobras, Gabrielli, e que ele nos esclareceria tudo. Eu me contentei com isso.
O resultado é que, cinco anos depois, nós estamos na situação atual. Se tivéssemos feito aquela CPI, é
absolutamente certo que a Petrobras não estaria passando por essa situação. Nós não fizemos e, agora, temos
a chance de fazer.
A primeira coisa é deixar claro que quem pensa em fazer essa CPI não pode ser acusado de não gostar
da Petrobras, até porque não tem um brasileiro que não goste, respeite, sonhe, ame a Petrobras. E é por essas
relações de amor, de patriotismo em relação a ela que queremos protegê-la. E estes cinco anos, Senador Suplicy, mostraram que a gente precisa fazer uma, como diz a Presidenta, faxina, para ver como é que estão as
coisas. Precisamos fazer.
Foi fundada há 60 anos, fruto de uma luta muito grande do povo brasileiro na campanha “O petróleo é
nosso” e da visão de longo prazo do Presidente Vargas, porque ninguém acreditava nem que havia petróleo
no Brasil, e ele criou uma empresa e deu-lhe o monopólio do petróleo.
O que a gente vê hoje é que os descasos gerenciais recentes, porque, no mínimo, há descaso – a Presidenta disse que, se tivesse sabido de alguns detalhes não teria aprovado, então, houve descaso, ou descaso
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dos que não colocaram as informações, ou descaso dela de não ter visto as informações –, geraram significativas perdas para a empresa.
Uma CPI a ser instalada no Senado Federal, com versão de CPMI, é uma maneira de apurar o que está
acontecendo para proteger essa empresa e, também, a representação que sete Senadores, incluindo o Senador
Jarbas, a Senadora Ana Amélia e eu apresentamos ao Ministério tem esse objetivo. O que a empresa atravessa hoje é a maior crise de sua honrosa, brilhante história de 60 anos. Nunca passou por isso, foi pontuada por
sucessos que motivaram orgulho em toda a Nação.
Fatos como estes têm feito com que boas notícias iniciais de descoberta do pré-sal não tenham se transformado na pujança para a empresa. Pelo contrário, o que se observa é o enfraquecimento da empresa. Vale a
pena dizer que essa empresa deixou de ser a maior empresa da América Latina, graças a uma positiva evolução
que a elevou numa comparação internacional a uma posição de centésima, em termos de valor de mercado
em 2002, a 12ª em 2010.
Diga-se aqui, a bem da justiça, que esse período 2002-2010, foi o governo do Presidente Lula. Foi neste
período que a empresa subiu de centésima, lá embaixo, para a 12ª. Não podemos deixar de reconhecer, mas
não podemos deixar que isso obscureça a realidade de hoje em que a Petrobras despencou para 120ª posição.
Ela era a 100ª, e chegou a 12ª, graças a uma megacapitalização e graças ao pré-sal, que permitiu a subida das
ações. Hoje, estamos na 122ª.
A perda de valor é tão intensa que nem o otimismo exagerado dos diretores da empresa, nem mesmo
o caro marketing oficial conseguem explicar, com razoabilidade, os desconfortáveis resultados contábeis da
empresa. Os acionistas minoritários – e eles representam milhares de brasileiros; alguns grandes, mas muitos
pequenos – tiveram perdas gigantescas! Temos que analisar por que isso aconteceu.
A produção de petróleo pela empresa está estagnada. O endividamento aumentou exponencialmente.
A dívida líquida cresceu de US$7 bilhões em 2006 para os atuais US$94 bilhões em 2013 – é um recorde quase
de crescimento de dívida.
A rentabilidade da empresa é metade da rentabilidade média das empresas petrolíferas. Por quê? Temos
que apurar, temos que analisar. A empresa pertence a todos nós, e é de nossa responsabilidade, não temos o
direito da omissão.
Os investidores, hoje, veem com desconfiança o aporte de recursos para a empresa e, como consequência, ficou muito mais caro a empresa ser financiada, porque vão-se aumentar os juros e vai-se aumentar o endividamento. Apesar de, em 2010, a Petrobras ter realizado a maior capitalização do mundo – e isso se deve, em
parte, ao pré-sal e à boa gestão daquele momento, mas também ao desempenho do Governo, fato bastante
comemorado à época, pois gerou uma injeção de R$45 bilhões no caixa –, a empresa está, hoje, perigosamente perto dos níveis de endividamento que podem levá-la a perder o status de grau de investimento. E isso é
grave, porque deixa de ser atraente para o capital.
Outros problemas de elevada gravidade podem ser citados, como a autossuficiência do Brasil, tão comemorada – tão comemorada! –, Senador Suplicy, tão bem-vinda e tão elogiada na geração de petróleo, anunciada
em 2006 e perdida em 2011. E, ao lado disso, há o abandono, praticamente, do programa do pré-sal, essa maravilha do Brasil tão importante quanto a Petrobras, tão importante e de mais longo prazo, porque é sustentável.
Um dos grandes problemas da empresa é o controle de preços derivados do petróleo praticados atualmente pelo Governo. E eu, aqui, e outros muitos avisamos que isso iria acontecer: preço controlado não dá
certo, em nenhum lugar deu certo. E preço controlado de uma empresa como a Petrobras levaria a uma dificuldade da empresa, ainda que beneficiando a todos nós consumidores de petróleo – é um benefício, no presente, sacrificando o futuro. Por isso que chamo de privatização da política. Uma privatização benéfica, diferente
da maléfica da corrupção. Benéfica porque beneficia a todos, mas os de hoje – não beneficia os de amanhã.
Essa ideia de esconder a inflação, controlando o preço do petróleo, sacrificou a saúde da Petrobras.
A construção da Refinaria Abreu e Lima é outro caso que chama a atenção da sociedade e dos órgãos de
controle como o TCU e reflete os sérios problemas relativos à gestão de projetos de construção de refinarias. O
custo previsto do projeto foi multiplicado por dez! Não é um aumento qualquer, não: é por dez!
E a ideia, o sonho, a oferta, a proposta de que a Venezuela financiaria, Senador Moka, uma parte do investimento se esvaiu. Quem é o responsável por isso? É o Chávez que não mandou? Somos nós que não fizemos
o trabalho correto de receber o dinheiro.
Tudo isso, a meu ver, justifica a CPI. Tudo isso me faz dizer que eu errei quando não dei apoio à CPI em
2009, pois, se tivéssemos feito naquele momento, hoje, certamente, a situação da Petrobras não seria a que
ela está atravessando.
É nossa obrigação, de brasileiro e de Senador, apurar o que está acontecendo. E não há outra maneira
a não ser uma CPI.
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É isso, Sr. Presidente. É em nome da Petrobras, é por amor à Petrobras que nós temos que fazer essa CPI.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador
Cristovam Buarque, por sua ponderação tão assertiva em defesa da Petrobras.
Tem a palavra agora...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, eu queria só fazer um registro neste plenário e lamentar a morte do professor, economista e ex-Secretário de Planejamento e da Educação do Paraná, Belmiro Valverde Jobim Castor, que morreu no sábado,
dia 30, aos 71 anos, em Curitiba, de mal súbito.
O Prof. Belmiro nasceu em Juiz de Fora. Curitibano por adoção, era bacharel em Direito, formado pela
então Universidade do Estado da Guanabara, e PhD em Administração Pública pela Universidade da Califórnia,
de quem recebeu prêmios pela melhor dissertação autoral do ano de sua formatura.
Também era colunista da Gazeta do Povo, jornal de Curitiba, desde 1995. Seu último artigo foi publicado
na edição deste domingo.
Por três vezes, exerceu o cargo de Secretário de Estado no Paraná: de Planejamento, por duas vezes, de
1975 a 1979 e entre 1983 e 1984; também foi Secretário da Educação entre 1987 e 1988.
Era casado com Tereza Elizabeth Bettega Castor e teve duas filhas, Adriana e Carolina, a quem quero aqui
reiterar as condolências.
Foi autor do livro Brasil não é para Amadores: Estado, governo e burocracia na terra do jeitinho, que teve
tradução para o inglês e foi lançado também nos Estados Unidos.
Em coautoria, participou das publicações Estado e Administração Pública: Reflexões, com Célio Francisco
França, Simon Schwartzman, José Augusto de Souza Peres e Walter Costa Porto; A Reengenharia do Estado Brasileiro – apresentação de Hamilton Dias de Souza; e Mapa Geral de Ideias e Propostas para a Nova Constituição.
Como professor, dava aulas na Universidade Positivo, na FAE Business School, no doutorado de Administração da PUC Paraná, entre outras, e foi professor titular da Universidade Federal do Paraná de 1971 a 2004.
O Prof. Belmiro também se destacava por participar de atividades culturais e comunitárias. Era membro
da Academia Paranaense de Letras; vice-presidente do Instituto Ciência e Fé, de Curitiba; membro do Conselho Superior da Associação Comercial do Paraná; vice-presidente da Associação Alírio Pfeiffer, de apoio ao
transplante de medula óssea, do Hospital de Clínicas de Curitiba; e foi presidente da Associação dos Amigos
do Arquivo Público do Paraná. Também foi presidente do Movimento Pró-Paraná.
Um projeto a que o professor vinha se dedicando há alguns anos era a Escola João Paulo II, em Piraquara,
que se propunha a dar oportunidades de ensino de qualidade a alunos carentes.
Lamentamos muito a morte do Prof. Belmiro. O Paraná e o Brasil deixam de contar com um grande pensador e um grande colaborador na área da gestão pública.
Queria fazer esse registro aqui.
Obrigada, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – A Mesa do Senado se solidariza
com o sentimento de pesar de V. Exª para com a família do Prof. Belmiro. Nossas condolências.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senadora Ana Amélia.
Já convido o Senador Humberto Costa para se dirigir à tribuna.
Tem a palavra, pela ordem, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Como houve um
desencontro, eu havia feito uma permuta com o Senador Cristovam, e ele acabou falando pela Liderança do
Partido, então, eu acabei tendo que ir para o fim. Assim, gostaria que V. Exª me inscrevesse pela Liderança do
Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Assim será feito.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Humberto Costa; em seguida, falará, para uma comunicação inadiável, o Senador Jorge Viana.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos
acompanham pela Rádio Senado, antes de iniciar meu pronunciamento, queria registrar aqui o aniversário de
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25 anos do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco (Sindsep), completados no
último dia 19 de março. Gostaria de deixar o meu abraço aos mais de 12 mil filiados do Sindsep, um sindicato
marcado pela luta permanente em defesa dos direitos da categoria dos servidores públicos federais em Pernambuco e por um serviço público de mais qualidade para todos os brasileiros.
Mas, Sr. Presidente, o Governo e nós, que representamos, aqui no Congresso, o seu Bloco de Apoio, estamos todos muito atentos a um tema de extremo interesse da população: a segurança pública. A violência
é algo muito sensível e muito tocante a todo ser humano porque ela não traz consigo apenas o risco direto à
integridade física, mental e psicológica; ela é uma agressão a direitos fundamentais de todos nós, como a vida,
a propriedade e a própria liberdade. A pessoa acuada pela violência deixa de ir à rua, tranca-se em casa e vive
refém do medo de que algo lhe aconteça. E essa combinação de medo, violência e insegurança é prejudicial
a qualquer sociedade.
Desde que o PT assumiu a Presidência da República, em 2003, temos chamado para nós a responsabilidade do enfrentamento desse problema. E fizemos isso com a visão de que, antes de mais nada, o Brasil precisava
sair da extrema pobreza para dar uma oportunidade aos cidadãos desvalidos, eliminando a possibilidade de
o crime virar alternativa à miséria. Operamos, então, um dos maiores processos de inclusão social do mundo,
com mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. Abrimos uma porta de entrada
do brasileiro para o seu próprio País e uma porta de saída das condições sub-humanas e da falta de perspectiva a que milhões estavam condenados.
Em outra frente, o Governo Federal resolveu retomar os investimentos na segurança pública, que tinham
perdido muito espaço ao longo dos anos. O primeiro Boletim Orçamentário da Segurança Pública, criado pelo
Governo da Presidenta Dilma e divulgado no fim do ano passado, demonstrou que nunca se investiu tanto
nessa área como nos últimos anos.
Em 2003, o investimento em segurança pública era da ordem de R$1,7 bilhão. Dez anos depois, ele alcançou a marca de R$4,2 bilhões, ou seja, um aumento de 150% em uma década.
Apenas de 2011 – início do Governo Dilma – para cá, a destinação de recursos para essa área subiu em
mais de 50%. É dinheiro que tem sido aplicado em programas como o Crack, É Possível Vencer; Brasil Mais Seguro; no Plano Nacional de Apoio ao Sistema Prisional e no Sistema Nacional de Informações de Segurança
Pública, Prisionais e Drogas (Sinesp).
O Ministério da Justiça, conduzido com muita seriedade pelo Ministro José Eduardo Cardozo, tem investido muito na coleta de dados estatísticos sobre criminalidade; na implantação de planos de ação de combate
ao tráfico de drogas a partir de dados coletados; em recursos para dar melhores condições de trabalho a agentes de fronteira e regiões remotas; em apoio à expansão do sistema prisional; e na formação de uma Secretaria Especial de Segurança Pública para a Copa do Mundo deste ano e as Olimpíadas de 2016, ambas sediadas,
com muito orgulho, em nosso País.
O novo sistema de segurança pública brasileiro está empenhado em pôr um fim às deficiências estatísticas que dificultam o combate à criminalidade.
Nós padecemos, ainda, de uma forte deficiência analítica na segurança pública, fruto de anos e anos de
falta de dados. Cada Estado tem seu universo de informações e diferenças metodológicas que acabam por dar
ao sistema muita debilidade informativa. Mas estamos mudando essa situação. O mapeamento da criminalidade no País vai nos dar novo impulso no enfrentamento dessa chaga social.
Com o Sinesp, a ação policial será priorizada nas regiões que mais precisam. Para isso, os Estados que
não repassarem ao Ministério da Justiça estatísticas estruturadas na metodologia do sistema não receberão
recursos de segurança pública.
Iremos uniformizar as informações e daremos um grande salto qualitativo na segurança pública brasileira, uma vez que, sem informação, não se combate a criminalidade de forma efetiva.
O Sinesp ajudará, ainda, no combate ao tráfico de drogas ao identificar regiões de maior consumo. O
Governo deu início à integração entre os Ministérios da Justiça, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para oferecer tratamento a usuários e identificar os traficantes.
Paralelamente, desenvolvemos também uma política de polícia próxima das comunidades para que as
ações policiais sejam proporcionais aos fatos e para que não haja mais abuso de poder por parte das autoridades policiais.
É preciso que se diga que o Congresso Nacional também está profundamente envolvido nessas discussões. Estamos contribuindo com comissões parlamentares, como a que recentemente investigou a violência
contra as mulheres; com comissões temporárias, como a de segurança pública, onde realizamos uma série de
audiências e analisamos dezenas de propostas e projetos em tramitação nessa área; e com leis que têm ajudado a aperfeiçoar o nosso sistema.
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Algumas semanas atrás, aprovamos aqui projeto que relatei estabelecendo prazo para incineração de
drogas ilícitas apreendidas, e outro, de que também fui relator, garantindo a crianças e adolescentes o direito
de visita a pais apenados, o que favorece a ressocialização dos presos e assegura aos meninos e meninas deste
País o direito à convivência com pais e mães.
Mas, pelas próprias paixões que o tema desperta, devemos conduzir esse processo de maneira muito
responsável e sem açodamentos. A pretexto de querermos dar respostas rápidas a fatos sociais, não podemos
rasgar a nossa Constituição, descaracterizar o Estado democrático de direito e sairmos por aí desabalados, criminalizando tudo e todos. É necessário agir com calma e muito cuidado nessas matérias, para que não viremos
uma República policialesca.
Ressalto aqui, por exemplo, as discussões sobre a redução da maioridade penal, tema de que tratamos
nesta Casa. Não podemos ceder ao raciocínio simplista de que baixar a maioridade penal para 16, 14 ou 12
anos, como querem alguns, vá resolver todos os problemas de violência no Brasil. Não vejo como o ato de colocar um menino de 12 anos nas cadeias já superlotadas deste País vá contribuir para trazer mais tranquilidade
à nossa população.
O que temos de assumir é o desafio de, garantindo a proteção à infância e à juventude, dar mais efetividade ao Estatuto da Criança e do Adolescente para que sejam aplicadas, na forma da lei, as medidas socioeducativas previstas para os infratores.
Se dermos condições ao cumprimento firme da legislação, estaremos assegurando que a Justiça seja
efetivamente aplicada e, em consequência, contribuindo para o fim da impunidade.
Esse é um compromisso assumido por nós do PT em favor da paz social no Brasil e da nossa democracia.
Tenho a certeza de que, agindo dessa forma, conseguiremos dar as respostas de que a sociedade necessita, sem os excessos de que ela, seguramente, não precisa.
Muito obrigado a todos e a todas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT-SP) – O próximo orador, que falará para
uma comunicação inadiável, é o Senador Jorge Viana.
Eu peço licença, Senador Jorge Viana, para aqui registrar que, daqui a instantes, às 17 horas, na Câmara
dos Deputados, será inaugurado um busto em homenagem a Rubens Paiva, político e engenheiro paulista que,
eleito em 1962 pelo PTB, infelizmente é uma das pessoas desaparecidas. E, justamente, a Comissão Nacional
da Verdade está procurando saber em profundidade tudo que com ele ocorreu em 1971, quando, tendo a sua
casa em Ipanema invadida, foi ele levado para o DOI-Codi por homens que se identificaram como militares
da Aeronáutica. Inclusive, a sua esposa, Maria Eunice Facciolla Paiva, e a filha Eliane também foram detidas e
interrogadas. A filha, libertada em 24 horas e a esposa, 15 dias depois.
Rubens Paiva era casado com Maria Lucrécia Eunice Facciolla, com quem teve cinco filhos: Marcelo, Vera,
Maria Eliana, Ana Lúcia e Maria Beatriz.
Permitam-me aqui transmitir as palavras que o Deputado Rubens Paiva proferiu na madrugada do dia 2
de abri de 1964, exatamente há 50 anos:
Meus patrícios, dirijo-me especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo
de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que, neste momento, vem traindo o seu
mandato e se pondo ao lado das forças da reação.
Esta é a transcrição da gravação de um discurso que a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) revelou
com ineditismo, passando, inclusive, a ser conhecido pelos familiares do parlamentar pela primeira vez – isto
na semana passada.
Prosseguiu assim Rubens Paiva:
Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos
da Baixada Santista, de Santos, da capital e das cidades industriais de São Paulo, e, em especial, todos os
universitários, que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem
do comando geral dos trabalhadores, do fórum sindical de debates, dos sindicatos, da União Nacional
dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis para que todos, em greve geral, deem a
sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o Presidente João Goulart.
O Presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação
na riqueza deste País. Este momento nacional é o momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter
a felicidade de ver realizada toda a sua revolução, dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o Presidente da República e esta legalidade.
Assim concluiu, naquela madrugada, o Deputado Rubens Paiva.
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Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que avaliarem como adequado poderão comparecer à Câmara dos
Deputados, às 17 horas, quando estarão os filhos e filhas de Rubens Paiva presentes à homenagem que a Câmara dos Deputados, por iniciativa de alguns parlamentares, está realizando.
Como disse, ali estarão Vera, Maria Eliana, Ana Lúcia, Maria Beatriz.
O Deputado Paulo Teixeira a todos nos convida.
Tem a palavra o Senador Jorge Viana, do PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, embora estejamos aí bem próximos do início da Ordem do Dia, eu estou inscrito para
uma comunicação inadiável para dizer que é com bastante preocupação que ocupo a tribuna do Senado Federal para relatar um pouco do trabalho que procuramos fazer, não só eu, mas toda a Bancada Federal do Acre,
em Rio Branco, no Acre, nesse final de semana.
Eu saí daqui, quinta-feira, com a Deputada Perpétua e o Senador Anibal, fomos a Rondônia; conseguimos
chegar à área onde o Rio Madeira transbordou, numa enchente recorde. Ali, conversamos com caminhoneiros,
com pessoas que estão há uma semana, dez dias, sem poder nem voltar, nem seguir viagem rumo ao Acre.
Refiro-me à cheia histórica, recorde, do Rio Madeira, que atingiu 19,71m. Isso é algo inimaginável para
um rio como aquele, o quarto rio mais veloz do País, o décimo mais veloz do mundo, com um volume de água,
neste momento, equivalente a 50 rios São Francisco fora do período de cheia.
Esse fenômeno interditou, de certa forma, a BR-364, fazendo com que todo o abastecimento do Acre
fosse comprometido. Para ilustrar: se trafegavam ali, por mês, sete mil carretas, ontem passaram 18 carretas,
depois de quase cinco dias sem passar carro algum. Hoje – e acabei de falar com o Governador Tião Viana –,
a expectativa é de que passem mais 20 carretas, mas numa operação de guerra, com equipamento pesado,
funcionários do Governo do Acre, bombeiros do Acre atuando no Estado de Rondônia para fazer o esforço necessário a fim de que o isolamento do Acre não seja total e absoluto.
O Senador Sérgio Petecão, que está aqui no plenário, como coordenador da Bancada, organizou e coordenou uma reunião que fizemos com o Governador Tião Viana. Estivemos lá, toda a Bancada Federal, numa
posição muito importante, suprapartidária, deixando de lado toda e qualquer diferença, porque o Acre nunca
enfrentou uma situação tão grave como essa.
A pedido do próprio coordenador, Senador Sérgio Petecão, como resultado da reunião, fiquei encarregado de tentar uma audiência com o Ministro Aloizio Mercadante. Nós assim procedemos e, daqui a pouco,
toda a bancada tem uma audiência com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, com o Ministro
dos Transportes e o Diretor-Geral do DNIT – audiência já marcada –, tendo em vista a gravidade e a urgência
de termos um contato com essas autoridades pedindo mais apoio.
A Presidenta Dilma esteve lá, foi como uma amiga – e é na hora da dificuldade que a gente reconhece
quem de fato é amigo da gente –, fez uma visita ao governador e visitou os flagelados da alagação, juntamente
com o Prefeito Marcus Alexandre.
Contudo, como o nível do rio baixou e muitas pessoas voltaram para casa, a situação do Acre se agravou
muito, de uma maneira que não podíamos imaginar, porque a BR-364, principal ligação do Acre com o resto
do Brasil, ficou interditada.
Há uma lâmina d’água de 1,70m acima do leito da estrada. Baixou um pouco, em torno de 30cm, na
área do Abunã. O rio segue persistente, porque é uma bacia muito grande. Certamente, o desastre será muito
grande rio abaixo – Humaitá, no baixo e médio Amazonas –, será uma tragédia se o Governo Federal, as autoridades não se anteciparem, porque, no Acre, a situação só não é mais grave por conta das medidas que estão
sendo adotadas pelo Estado.
Eu sei que é complexo, mas, em virtude da gravidade do tema, ouço o meu colega de bancada aqui, no
Senado, o Senador Sérgio Petecão.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD-AC) – Agradeço ao Senador Jorge Viana pelo aparte, apenas
para reforçar as suas palavras. Tivemos uma reunião com o governador, e eu agradeci ao governador pelo gesto de receber toda a bancada. Eu sempre tenho dito que, acima dos interesses políticos e partidários, estão os
interesses da nossa população, e essa situação que o senhor acabou de relatar, das dificuldades por que estamos passando... E, aqui, eu reconheci, de público, o esforço que o governador tem feito no sentido de amenizar;
todavia, a estrutura do governo é pequena, a estrutura da Prefeitura de Rio Branco é pequena. É preciso que
o Governo Federal nos dê o apoio necessário. Eu conversava com um cidadão comum e ele dizia: “Petecão, às
vezes, o governo brasileiro sai daqui para ir ajudar irmãos lá no Haiti; por que não bota essa estrutura pesada
do Governo Federal para ajudar o Acre? O acre passa por um momento de muita dificuldade”. Então, eu queria...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Talvez o maior da história.
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O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD-AC) – Exatamente. Os depoimentos das pessoas mais antigas,
as pessoas que conhecem a região desde a Bolívia até a região do Rio Madeira, dão conta de que elas nunca
se depararam com uma situação dessas. Nós não tínhamos como enfrentar uma situação nunca antes vista
no Estado. Então, eu queria parabenizá-lo também, Senador Jorge Viana, pelo seu esforço. Eu acho que esse
momento é... Recebi muitas críticas por ter ido ao gabinete do governador. Não tem problema! Eu sou do PSD,
mas o meu partido maior é o Acre! E o depoimento daqueles empresários que eu ouvi lá, na reunião em que o
senhor estava presente, foi um verdadeiro desabafo, com pessoas chorando, empresários que perderam quase
tudo. Então, este é o momento...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – De esforço.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD-AC) – ... de darmos as mãos para tentar amenizar o sofrimento
do nosso povo. Parabéns, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Eu peço apenas mais dois minutos, que serão suficientes para que eu possa concluir, Sr. Presidente.
Agradeço o aparte do Senador Petecão.
Queria ainda dizer que há situações que temos de registrar aqui. Uma delas é que as companhias aéreas, na hora em que a gente enfrenta o isolamento rodoviário... Chegamos a ter 2.600 haitianos em Brasileia,
um Município que passa por situação gravíssima. A prefeitura está vivendo um drama terrível e a população
sofrendo com a presença de 2.600 haitianos. Levávamos a efeito, ali, uma política no sentido de que esses irmãos nossos seguissem viagem, entrando no Brasil, uma vez que temos feito o acolhimento; porem, com a
interrupção da estrada, eles não têm como sair. Assim, a situação está se agravando.
Nós temos problemas de falta ou escassez de produtos de primeira necessidade em Rio Branco. Temos
racionamento de energia, com fila nos postos de abastecimento. A propósito, há o esforço do Governador Tião
Viana para garantir a chegada de balsas que, hoje, começam a embarcar cinco milhões de litros de gasolina
vindos do Peru.
E vamos ao Ministro Mercadante, vamos ao Ministro dos Transportes. Eu fiquei encarregado de marcar
essas audiências e consegui marcá-las. Agradeço-os de antemão. Toda a Bancada do Acre lá estará presente
para reforçar os apelos do Governador Tião Viana e do povo acriano.
Não é possível! Não se tem a dimensão do problema que estamos enfrentando. Eram 250 carretas por
dia; passaram 18 ontem; anteontem, foram três. E, durante vários dias, nenhuma carreta passou. Então, a situação é grave.
Embora o rio tenha baixado 30cm, sofreremos ainda seriíssimas consequências nos próximos meses...
(interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – ... em decorrência dessa situação. (Fora do microfone.)
Agradeço, Sr. Presidente, a todos que estão me acompanhando no Acre pela TV Senado, pela Rádio Senado.
Estive duas vezes na área. Tenho procurado usar a minha experiência de ex-prefeito e de ex-governador
para ajudar a bancada, ajudar o governador. Tenho ficado todos os dias ligado nesse assunto, porque a situação
é gravíssima. As Prefeituras vão sofrer graves consequências. A nossa economia já está sofrendo. O governo do
Acre enfrentará muitas dificuldades, e o cidadão acriano, certamente, terá uma conta ainda maior.
E se nós não nos unirmos, se não buscarmos força e apoio, certamente a situação seria pior ainda. Só não
é mais grave a situação do Acre hoje graças ao ativismo do Governador Tião Viana, que está procurando se antecipar aos problemas, não medindo esforços. Porém, cada caminhão que passa para o Acre hoje, dos poucos
que estão passando, é graças aos bombeiros, aos funcionários do governo, ao esforço que eles ali estão fazendo.
E nós ainda estamos querendo a presença de equipamentos, de funcionários federais. Temos tido apoio
de Rondônia, do Exercito, da Polícia Rodoviária Federal, da FAB, e da própria Defesa Civil, mas precisamos de
mais apoio. E é isso que vamos pedir, daqui a pouco, em audiência com o Ministro-Chefe da Casa Civil e o Ministro dos Transportes.
Muito obrigado, Presidente Suplicy, pela compreensão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Jorge Viana, a V.
Exª, ao Senador Petecão e ao Senador Anibal Diniz prestamos nossa solidariedade. Nossos cumprimentos pelo
trabalho de V. Exª junto ao Governador Tião Viana no sentido de acudir a população do Acre.
Agora, por permuta entre os Senadores Ruben Figueiró e Casildo Maldaner, tem a palavra o Senador
Casildo Maldaner.
Permita-me apenas dar uma informação.
O SR. MARIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me, Senador Mário Couto,
apenas dar uma informação importante: a Comissão Nacional da Verdade anunciou agora, à tarde, que o Ministro da Defesa, Celso Amorim, comunicou ao Coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, que
serão abertos processos de sindicância no Exército, na Marinha e na Aeronáutica para apurar casos de tortura
em unidades militares durante a ditadura.
Em 18 de fevereiro, a Comissão havia feito ao Ministro Amorim o pedido de instauração da sindicância
interna, a fim de apurar os fatos administrativos relacionados aos sete principais centros de torturas listados
pelo grupo. E, agora, o Ministro Celso Amorim anuncia que isso será objeto de trabalho importante das comissões de sindicância do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente, quero só pedir uma informação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero só pedir
uma informação, para não tomar o tempo do nobre Senador que está na tribuna. Sr. Presidente, V. Exª pode
me falar alguma coisa da Ordem do Dia? São 17 horas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Nós estamos aguardando que o
Senador Renan Calheiros aqui compareça. Pelas informações dadas, acredito que, dentro de instantes, ele aqui
estará para iniciar a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª faz bem em recordar que
está no horário normal da Ordem do Dia. Aliás, estamos além da hora, Senador Mário Couto.
Tem a palavra o Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, pelo tempo regimental.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Eduardo Suplicy e nobres colegas, em primeiro lugar, agradeço a permuta que tão
gentilmente me ofereceu o eminente Senador Ruben Figueiró, do Estado do Mato Grosso do Sul.
Antes de tudo, como catarinense, também quero solidarizar-me com os Senadores do Acre, com o Senador Jorge Viana, que expôs aqui o drama por que está passando aquele povo devido às enchentes. Santa
Catarina tem vivido também esse drama. Queremos emprestar solidariedade ao Estado do Acre e ao Estado
de Rondônia pelo drama que vêm sofrendo.
Caro Presidente, nobres colegas, os direitos trabalhistas, em todo o mundo, historicamente, foram conquistados com muita luta das diferentes categorias profissionais. No Brasil, não foi diferente, e essa construção
nos garantiu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que rege todas as relações profissionais no País. O texto, contudo, é de maio de 1943 e exige, há tempos, uma ampla revisão.
Obviamente, não defendemos de forma alguma a redução de direitos. Pelo contrário, faz-se necessário
modernizar a legislação, adequá-la aos novos tempos, à era digital, para que amplie suas proteções ao trabalhador e para que, de outro lado, permita mais flexibilidade para os empregadores, permitindo ampliação do
mercado e da oferta de vagas. Um dos pontos que merecem urgente revisão é o imposto sindical, exigência
legal que hoje não é mais unanimidade nem mesmo entre os sindicatos.
Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo relevou que, em 2013, portanto, no ano passado, a arrecadação foi de R$3,2 bilhões, rateados entre os mais de 15 mil sindicatos existentes, uma alta de 13% frente ao ano
anterior. O imposto é compulsório, independentemente de se estar ou não filiado a um sindicado. Todos os
41,3 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada terão desconto, compulsoriamente, na folha
de pagamento do mês de março, do valor de um dia de trabalho como contribuição sindical. Portanto, todo
trabalhador, sindicalizado ou não, contribui com um dia de trabalho por ano, e esses recursos, naturalmente,
vão para os sindicatos.
A cobrança, que tinha o objetivo inicial de garantir a representação dos empregados frente a seus empregadores na conquista de melhorias salariais e de condições de trabalho, acabou tendo seu objetivo desvirtuado. Muitos sindicatos são criados apenas de olho na verba garantida pelo imposto, pela contribuição. Hoje,
para se ter uma ideia, tramitam no Ministério de Trabalho mais de 2,1 mil pedidos de novos sindicatos, muitos
deles sindicatos de gaveta, sem qualquer organização social e política. Segundo o Ministério, 70% dos pedidos não devem prosperar. O próprio Ministério do Trabalho informa que cerca de 70% dos pedidos não têm
sentido e não devem lograr êxito.
Não queremos, de forma alguma, desmerecer o relevante papel dos sindicatos na defesa dos interesses
de seus filiados, em absoluto. Contudo, muitos deles afastaram-se completamente de seus objetivos e dos próprios profissionais. Tal fato reforça a ideia, Sr. Presidente, cada vez mais preponderante, de tornar a contribuição
sindical algo voluntário, opcional. Com isso, além de garantir a liberdade do trabalhador, depuram-se as organi-
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zações, permanecendo tão somente as que, efetivamente, desempenham com relevância e com competência
sua função social e política. Esse movimento vem crescendo.
Se a própria ideia – vejam bem, caros colegas – do voto facultativo encontra-se no Brasil em estágio de
maturação cada vez mais avançado, nada mais natural que tornar as contribuições sindicais uma faculdade
dos trabalhadores, e não uma imposição. Se a contribuição for voluntária, avança-se nessa ideia, como no caso
do voto facultativo.
Eu diria que, de outro lado, no mesmo diapasão, é preciso, de uma vez por todas, regulamentar o instituto
da greve no País, especialmente no serviço público. Instrumento legítimo de reivindicação, a greve vem sendo
utilizada indiscriminadamente, muitas vezes em defesa de interesses obscuros. As paralisações no serviço público, em setores essenciais como segurança pública e saúde, por exemplo, devem ter regras claras, para que
a sociedade não acabe como refém.
Em uma democracia que caminha firmemente rumo à maturidade, a greve, direito estabelecido e positivado, será sempre instrumento legítimo, mas é preciso estabelecer limites claros, que evitem sua utilização
excessiva e irresponsável, que apenas prejudica a sociedade e não contribui em nada para a conquista dos objetivos comuns de nossos trabalhadores.
O projeto de lei proposto pelo Senador Romero Jucá, em tramitação nesta Casa, traz avanços consideráveis com relação ao tema. Com sua capacidade e perfil agregador, o Senador está promovendo uma série de
audiências e de discussões com todos os setores envolvidos, buscando alcançar um texto abrangente e moderno, alinhado com as novas exigências, e garantindo segurança à sociedade.
Vivemos um momento de maturidade democrática, em que é possível equacionar as questões estruturais que prejudicam o crescimento e a inclusão social. Por isso, modernizar as relações de trabalho, fazer com
que elas, de certo modo, sejam legítimas e fazer com que o trabalhador viva a função de sua classe e de sua
associação, tudo isso é preponderante.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – É preciso identificar as oportunidades de redução de custos e de riscos associados ao emprego formal, sem abrir mão da proteção digna aos trabalhadores. Tal equação permitirá o efetivo aumento da oferta e a entrada de milhões de pessoas no mercado formal
de trabalho.
Srª Senadora Vanessa Grazziotin, que agora preside os trabalhos, trago essas reflexões na tarde de hoje,
agradecendo, mais uma vez, a generosidade do Senador Figueiró, que permitiu que eu falasse antes de S. Exª.
Quero finalizar, ressaltando essas duas reflexões. Os sindicatos se formam à revelia em quantia e, muitas
vezes, não representam legitimamente...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Fora do microfone.) – ...os associados.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – No Brasil, começa-se a discutir e a motivar
a questão do voto facultativo nas eleições, como existe nos Estados Unidos e em vários países envolvidos. O
Brasil já matura essa ideia do voto facultativo.
Também nos sindicatos, as categorias, muitas vezes, não são legalizadas ainda. Mas, hoje, todo mundo
tem de contribuir compulsoriamente com um dia de trabalho por ano. A arrecadação só no ano passado girou
em torno de R$3,2 bilhões. Muitos sindicalizados entendem que, com essa contribuição compulsória, muitas
vezes seus sindicatos não os representam, não dão legitimidade. “Deveria ser uma coisa voluntária”, dizem eles.
E esse movimento está crescendo.
E, da mesma forma, trato da regulamentação de greves, principalmente no serviço público no Brasil. Isso
é necessário, essa regulamentação.
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Muitas vezes, tornam-se (Fora do microfone.)
abusivas as paralisações, sem fazer com que sejam representados legitimamente os trabalhadores.
Então, trato destes dois pontos: a sindicalização, a contribuição compulsória, e também as greves. São
dois pontos que merecem atenção e reflexão.
Muito obrigado a todos por este momento.
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Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V.
Exª, Senador Casildo, pelo pronunciamento.
Dando sequência à nossa lista de oradores, convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PR, o
Senador Cidinho Santos. O Senador Cidinho Santos fala agora pela Liderança do PR, pelo tempo regimental.
Na sequência, falará o Senador Ruben Figueiró.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu ocupo a tribuna hoje para falar da preocupação que temos nós, do Estado do
Mato Grosso, com a paralisação das obras do Programa Luz para Todos, em Mato Grosso.
O Programa Luz para Todos, no nosso Estado, já executou, em cinco etapas, entre 2004 e 2012, 122.212
mil ligações, com 60.319km de rede construída, totalizando um investimento de mais de R$1,2 bilhão.
Nesse momento, estamos aguardando a assinatura do contrato, por parte da Eletrobras, com o Governo
do Estado de Mato Grosso, para a execução da sexta etapa do Programa Luz Para Todos em nosso Estado. Infelizmente, devido às dificuldades pelas quais passou o Grupo Rede – no caso do Mato Grosso, o grupo Rede
Cemat –, as obras no nosso Estado já estão, há três anos, paralisadas. Hoje, várias famílias, vários assentamentos
– Mato Grosso é um Estado que cresce muito –, estão preocupados, estão tristes com a paralisação das obras
do Programa Luz para Todos.
Nessa nova etapa, estão previstas 5.731 ligações, beneficiando cerca de 30 mil pessoas, um investimento de R$78 milhões.
Segundo dados da Eletronorte, que coordena o Programa Luz Para Todos em Mato Grosso, caso o Programa continue, a partir de 2015, o Estado ainda terá o déficit de mais 40 mil ligações a serem realizadas. Então, temos um déficit muito grande. O Programa no Estado é muito importante. Até o momento atendeu a
contento, mas, no momento, estamos com uma expectativa frustrada, com muitas famílias, principalmente
da zona rural, aguardando a continuidade das obras, não somente pelo benefício que traz para as famílias da
zona rural. Uma pesquisa, coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, mostra que 81% das famílias que
receberam a energia do Programa Luz Para Todos compraram aparelhos de televisão, 78% adquiriram geladeiras e 62% compraram aparelhos telefônicos e celulares. Noventa e três por cento dessas pessoas disseram que
a qualidade de vida melhorou com a chegada do Programa. Além disso, estima-se que as obras do Programa
Luz Para Todos tenham gerado em torno de 439 mil novos postos de trabalho no Brasil.
Tudo isso mostra que, acima de tudo, esse é um Programa de inclusão social, embora a situação momentânea pela qual passa o grupo Rede Cemat. Agora estamos na expectativa de que a nova empresa, que
comprou e assumiu as operações do Grupo no Estado do Mato Grosso, possa imediatamente retomar as obras.
Existe um dispositivo do Banco Central que impede o Governo Federal de firmar contratos com empresas que estejam em recuperação judicial. Esse era o caso do grupo Rede Cemat. Agora com o grupo Energisa,
que comprou e assume o comando do grupo Rede Cemat a partir do dia 15 de abril.
Esperamos que essa deficiência que temos hoje do Programa Luz Para Todos possa, realmente, em 2014,
2015, ser resolvido, para que tenhamos um resultado satisfatório e avançado.
Fora isso, Srª Presidente, Srs. Senadores, eu queria registrar que, ontem, tivemos uma audiência pública, em Cuiabá, junto com a Comissão de Meio Ambiente, em que foi abordado o projeto de lei que tramita no
Senado de regularização do bioma Pantanal/Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De manhã nós tivemos essa
audiência pública, na Assembleia Legislativa de Cuiabá, e à tarde a audiência aconteceu em Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul, com a coordenação do Senador Delcídio do Amaral.
Para nós, que participamos, essa audiência – dos Senadores do Mato Grosso, participamos, em Cuiabá,
eu e o Senador Jayme Campos; Deputados Estaduais; os Deputados Federais Valtenir Pereira e Júlio Campos e
toda a sociedade envolvida no bioma Pantanal; Prefeitos, Vereadores, ribeirinhos, entidades –, foi um momento importante para discutirmos o futuro do bioma Pantanal e pensarmos na preservação da nossa fauna, da
nossa flora, mas também pensarmos nas condições de vida das famílias que moram às margens dos rios que
cortam o Pantanal e dar tranquilidade a eles, no sentido de que não há nenhuma intenção por parte do Senado
Federal de suspender a pesca, de suspender alguma forma de sobrevivência que eles tenham através da pesca
no Pantanal mato-grossense, desde que as mesmas sejam feitas de forma sustentável e dentro da legalidade.
A intenção do projeto que tramita no Senado é dar segurança e dar sustentabilidade aos ribeirinhos.
Devemos trabalhar o projeto junto à Embrapa Pantanal para ter uma pecuária sustentável para dar continuidade ao Pantanal. Também pensar as atividades turísticas de forma sustentável, para se preservar o que há
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de mais belo, que são as paisagens, a fauna e a flora do Pantanal mato-grossense. De 100% do Pantanal, 35%
encontram-se no Estado do Mato Grosso, e 65%, no Estado do Mato Grosso do Sul.
Então, eu queria registrar as duas audiências públicas que tivemos ontem, em Cuiabá e em Campo Grande, discutindo com toda a sociedade organizada, todas as entidades, prefeitos, vereadores, ribeirinhos, o futuro
do bioma Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram lá, fazendo propostas. A Comissão de Meio Ambiente
está recebendo essas propostas e procurando melhorar cada vez mais o projeto de preservação e de legalização do bioma Pantanal.
Era só isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Falou o Senador Cidinho
Santos pelo tempo de Liderança do PR.
Portanto, convido agora o orador inscrito para fazer uso da palavra, Senador Ruben Figueiró, que acaba
de fazer uma permuta.
O Senador Renan Calheiros já chegou à Mesa e vai assumir a direção dos trabalhos, mas creio que V. Exª
pode falar.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – O Sr. Presidente não está assumindo a Presidência?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Vai assumir, mas depois que V. Exª falar.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Mas eu cedo essa oportunidade ao Sr. Presidente.
É uma honra para mim. Eu falarei após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Então, V. Exª abre mão de
falar?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Mas me considere inscrito para após a Ordem do
Dia, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não. Deixou para
após a Ordem do Dia.
Passo a direção dos trabalhos ao Presidente Renan.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Presidente, pela ordem.
Também gostaria que a minha inscrição fosse mantida após a Ordem do Dia.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Senadora Ana
Amélia que a sua inscrição está mantida para logo após a Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Fora do microfone.) – Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Antes, porém, há um requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a mesa, que
será lido pela Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar irregularidades
envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ocorridas entre os anos 2005 e 2014 e relacionadas à compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos, ao lançamento de plataformas
inacabadas, ao pagamento de propina a funcionários da estatal e ao superfaturamento na construção
de refinarias.
Sr. Presidente, requeremos a V. Exª, nos termos do §3º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com
o art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito,
composta por 13 Senadores titulares e 07 Senadores suplentes, para investigar, no prazo de até 180 dias,
as seguintes irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ocorridas entre os
anos 2005 e 2014, relacionadas com:
1 – processo de aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos;
2 – indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SMB Offshore
para obtenção de contratos junto à Petrobras;
3 – denúncias de que as plataformas estariam sendo lançadas ao mar faltando uma série de componentes primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores;
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As despesas dos trabalhos da presente Comissão Parlamentar de Inquérito ficam orçadas em R$250 mil.
Esse é o requerimento, Sr. Presidente.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145 do
Regimento Interno do Senado Federal.
Será publicado, para que produza os devidos efeitos.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente as designações, de acordo com as indicações que receber das Lideranças partidárias.
Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Uma questão de ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, para uma questão de ordem.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Para uma questão de ordem. Sem revisão da
oradora.) – Com base nos arts. 403 e 404 do Regimento Interno do Senado Federal, combinados com o art.
145, §1º; art. 150, §2º; e art. 48, inciso XI, todos do Regimento Interno do Senado Federal; com o art. 1º e art.
5º, §1º, da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que dispõe
sobre a criação e funcionamento das comissões parlamentares de inquérito, e com o art. 58, §3º, da Constituição Federal, quero formular a seguinte questão de ordem relativa ao requerimento que pleiteia instalação de
Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, protocolada na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal,
no dia 27 de março próximo passado.
Faço esta questão de ordem com base em uma análise de parecer que solicitei à Consultoria do Senado
sobre a possibilidade de adendar matéria a essa CPI que acaba de ser lida por V. Exª.
Passo a ler a argumentação da questão de ordem:
A Constituição Federal, ao dispor sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito, em seu art. 58, §3º,
apenas relaciona os três requisitos constitucionais que devem ser adimplidos de forma cumulativa para que
a CPI possa ser validamente instalada. Não conceitua o que vem a ser fato determinado, tampouco o faz a Lei
nº 1.579, de 1952.
Esse diploma infraconstitucional reproduz em seu art. 1º a previsão do requisito constitucional da indicação do fato determinado a ser apurado, sem, contudo, conceituá-lo. Avança na regulamentação do tema ao
prever que mais de um fato determinado pode ser objeto das investigações parlamentares, sem, no entanto,
especificar, nessas hipóteses, se deve haver algum nexo entre os fatos determinados a serem apurados.
É o que se depreende da leitura do caput do art. 1º e do §1º do art. 5º da citada lei.
As Comissões Parlamentares de Inquérito, criadas na forma do art. 53 da Constituição Federal, terão ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar os fatos determinados que deram origem à sua formação.
Art. 5º As Comissões Parlamentares de Inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva
Câmara, concluindo por projetos de resolução.
§ 1º Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a comissão dirá, em separado, sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investigação dos demais.
O Regimento Interno do Senado também não conceitua o que vem a ser fato determinado, mas admite,
consoante se depreende da leitura do §2º de seu art. 150, a possibilidade de diversos fatos serem objeto do
inquérito.
O Regimento Comum do Congresso Nacional, ao tratar das CPIs, silencia sobre o (s) fato (s) determinado
(s), seu conceito e o nexo entre eles.
Por fim, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados caminha um pouco além na tentativa de fixação
objetiva do marco regulatório, do poder de investigação parlamentar, ao estabelecer, no parágrafo único do
seu art. 35, o conceito de fato determinado.
§1º Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem
constitucional, legal, econômica e social do País, que estiver devidamente caracterizado no requerimento
de constituição da Comissão.
Vimos, pois, que as normas constitucionais, legais e regimentais indicam a necessidade de haver fato
determinado a ser apurado pelas CPIs, a possibilidade de existirem diversos fatos determinados e o conceito
de fato determinado, como acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do País.
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Nada foi dito, entretanto, sobre a relação entre os diversos fatos determinados, no caso de ser essa a hipótese a ser enfrentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sr. Presidente, essa dimensão é de absoluta relevância para o equacionamento da questão que trago a
V. Exª, pois se ajusta totalmente ao requerimento de instalação da CPI da Petrobras, no que concerne à relação
entre os quatro fatos indicados pelos autores do requerimento.
Foi o Supremo Tribunal Federal, ao longo da década de 90, ao se deparar com as primeiras CPIs após o
processo de redemocratização e após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que fixou as principais
balizas a serem seguidas pelo Poder Legislativo no desempenho de sua importante prerrogativa de investigação parlamentar.
Em síntese, afirmou o STF que as Comissões Parlamentares de Inquérito devem cingir as investigações
ao fato determinado que ensejou sua criação.
O conceito de fato determinado, ainda que não seja rígido – admite extensão para fatos outros que ao
longo da investigação demonstrem a conexão com o fato determinado original –, não pode ser elastecido para
abranger fatos que não possuam qualquer conexão com o fato original, sob pena de desvio e esvaziamento
de finalidade e consequente ineficácia das atividades da CPI, tornando possível, nessas hipóteses, o controle
jurisdicional.
Diversas decisões levaram a essa construção hermenêutica pela Suprema Corte. Cito como exemplos,
Sr. Presidente, o Mandado de Segurança nº 25.885, Relator: Ministro Cezar Peluso; o Habeas Corpus nº 71.039,
Relator: Ministro Paulo Brossard; Habeas Corpus nº 71.231, Relator: Ministro Carlos Velloso; Mandado de Segurança nº 25.663, Relator: Ministro Cezar Peluso; e Mandado de Segurança nº 25.721, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, entre outros.
Assim, para que fatos determinados previstos no requerimento original de criação de uma CPI deem
ensejo à sua válida instalação há de haver conexão entre eles, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais, legais e regimentais de regência.
Da mesma forma, para que os fatos surgidos ao longo de uma CPI instalada possam ser validamente investigados, é curial que possuam conexão com o fato ou os fatos originariamente previstos.
Seguindo a lógica dos argumentos desenvolvidos até aqui, Sr. Presidente, e avançando um pouco mais
na análise do tema que ora se empreende, chegamos à inafastável conclusão de que o requerimento de criação da CPI da Petrobras apresenta um conjunto de fatos determinados estanques, desconexos, com apenas
um único ponto em comum: a circunstância de todos se referirem à Petrobras.
Senão vejamos:
1. Processo de aquisição da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA);
2. Indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa “SMB Offshore” para obtenção de contratos junto à Petrobras;
3. Denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao mar faltando uma série de componentes
primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores;
4. Indícios de superfaturamento na construção de refinarias.
Essa circunstância, todavia, é insuficiente para promover a intestina relação exigida constitucionalmente, sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, para autorizar a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Os fatos apontados, analisados em seu conjunto, demonstram que o objetivo central de seus autores é
promover uma investigação generalizada na atuação da Petrobras nos últimos dez anos, verdadeira devassa,
que repugna o Direito, mitiga a segurança jurídica, afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa e, dessa forma, afronta inexoravelmente o Texto Constitucional.
O seguinte trecho da justificação é elucidativo deste argumento:
A Petrobras já foi considerada um dos maiores orgulhos nacionais, símbolo da iniciativa e do esforço do
povo brasileiro em buscar sua independência energética. Contudo, o atual governo tem transformado
este outrora símbolo em uma “fábrica” de má administração, corrupção e incompetência gerencial, vindo
até mesmo a comprometer este patrimônio nacional. Tal gerência desastrosa fica evidenciada categoricamente na perda de valor em bolsa das ações da empresa. [Grifamos.]
A determinação dos fatos isolados, analisados per se, não elide, contudo, a constatação da verdadeira
intenção de promover investigação generalizada, o que, consoante jurisprudência pacificada do STF, constitui
desvirtuamento dos propósitos da CPI, desvio de finalidade de atuação parlamentar e malferimento do Texto
Constitucional, aptos a atraírem, inclusive, o controle jurisdicional de sua instalação.
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Na verdade, os quatro fatos determinados apontados deveriam, em respeito à Constituição Federal, à
legislação infraconstitucional, às normas regimentais e à jurisprudência do STF, dar ensejo a quatro pedidos
diferentes de CPI, sendo necessária a coleta de assinaturas para cada um desses requerimentos.
Nesse sentido, Sr. Presidente, a presente questão de ordem destina-se a indagar a V. Exª se, apontados os
vícios insanáveis que maculam o requerimento de instalação da chamada CPI da Petrobras, por violação ao art.
58, §3º, da Constituição Federal, e aos arts. 145, §1º, e 150, §2º, do Regimento Interno do Senado Federal, não
estariam presentes os requisitos constantes do inciso XI do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal,
que asseguram ao Presidente do Senado Federal o exercício da prerrogativa de impugnar as proposições que
lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis, ou ao Regimento Interno do Senado Federal e a consequente
inadmissibilidade da proposição.
Essa é a questão de ordem que, respeitosamente, submeto à decisão de V. Exª.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebe a questão de ordem apresentada pela Senadora Gleisi Hoffmann e informa que a responderá na sessão de amanhã.
O Regimento, em seu art. 403, parágrafo único, diz que “para contraditar questão de ordem é permitido
o uso da palavra a um só Senador, por prazo não excedente ao fixado neste artigo”.
Como esta é uma questão muito relevante, eu ousei combinar um procedimento com os Líderes partidários: para efeito do Regimento, para efeito da contradita, valerá a contradita do primeiro, mas ouviremos
quantos quiserem falar.
Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Peço minha inscrição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Todos já estão inscritos. Permitam-me
ler a ordem de inscrição: Senador Aloysio Nunes Ferreira...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... Senador José Agripino, Senador Aécio
Neves, Senador Randolfe Rodrigues, Senador Alvaro Dias, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Magno Malta...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... Senador Roberto Requião, Senador
Humberto Costa, Senador Inácio Arruda, Senadora Gleisi, Senador Mário Couto e outros Srs. e Srªs Senadoras.
Com a palavra o Senador...
Senador José Pimentel.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira, para contraditar a questão de ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para contraditar. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, venho respeitosamente contraditar a questão de ordem formulada pela ilustre Senadora Gleisi
Hoffmann.
Começo, Sr. Presidente, dizendo que pode-se não gostar da Senadora Gleisi Hoffmann – e eu gosto –,
mas ninguém negará a ela o empenho e o denodo em defender as posições do seu Partido.
Ela o fez hoje, numa defesa laboriosa, numa defesa cheia de minúcias jurídicas, numa defesa de um empenho que todos nós elogiamos, mas que, infelizmente, em minha opinião, Sr. Presidente – ou felizmente –,
não estão à altura todo esse empenho e esse talento da causa que ela defende, porque a causa é indefensável,
essa é a realidade dos fatos.
Para defender a sua posição, a Senadora Gleisi Hoffomann chega inclusive a condenar aqueles que subscreveram o requerimento da CPI da Petrobras pelo fato de termos, na justificativa, feito críticas ao Governo,
como se nós devêssemos, ao subscrever o requerimento de CPI da Petrobras, fazer elogios ao Governo.
Srª Senadora, deixe-nos fazer oposição! Esse é o nosso dever. Essa é a tarefa que o povo nos confiou.
Agora, creio, Sr. Presidente, que, no caso da Petrobras, existe algo que transcende as fronteiras partidárias. A Petrobras, todos nós sabemos, é algo emblemático, do esforço dos brasileiros para a sua autonomia,
para a sua independência, para a criação de uma infraestrutura econômica forte, uma pré-condição para que
possamos ter um País desenvolvido, uma economia sólida. Esse é consenso entre os brasileiros.
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E esse mesmo consenso existe quando todos nós nos preocupamos – o povo brasileiro que tem acesso
ao noticiário de rádio, televisão e jornais – com fatos que estão ocorrendo no âmbito da administração atual
da Petrobras. Todos nós. Vamos tapar o sol com a peneira?
Não é função do Senado, como Casa representativa do povo, externar nas suas ações as preocupações
do povo brasileiro? E uma preocupação candente, urgente, presente hoje com o que ocorre na Petrobras.
Na falta de uma motivação, de um objeto claro, determinado, bem delimitado, que é um requisito constitucional para a instalação de uma CPI, temos quatro – temos quatro –, absolutamente delimitados entre eles.
E a Senadora acabou de citá-los: o problema de Pasadena; a Refinaria Abreu e Lima, com seu custo astronômico; a denúncia de propina de uma empresa holandesa, que teria pago a funcionários da Petrobras; e o lançamento precipitado de plataformas para a exploração de petróleo em alto-mar, que levou risco à segurança
dos trabalhadores e acréscimo de despesa da empresa. Fatos esses que se encadeiam, em uma visão de uma
administração que, no entender da oposição, não vai bem.
Sim, esses fatos precisam ser escrutinados, sob a ótica política, que é a ótica do Congresso Nacional, diferente da ótica do Poder Judiciário, do Ministério Público, que já está atuando, diferente da ótica administrativa
e contábil do Tribunal de Contas da União. É a ótica política: repercutir aqui, em um ambiente sujeito a ampla
publicidade e ao debate interno, os fatos que hoje preocupam a consciência dos cidadãos brasileiros. E levar
sugestões que levem à superação da situação atual dessa empresa, que não é do PT, não é do atual Governo,
é do povo brasileiro.
Sr. Presidente, na falta de um objeto claramente determinado, nós temos quatro fatos que se encadeiam
num único objeto, que é a análise de fatos que estão ocorrendo hoje e que são lesivos à empresa da Petrobras,
e que todos nós conhecemos. Todos conhecemos e nos preocupamos com eles.
Pode se dar uma explicação, de um lado, do ângulo do Governo, ou do ângulo da oposição, mas os fatos
estão aí. E é por isto que se justifica a CPI: pela gravidade, tamanho e repercussão desses fatos.
Sr. Presidente, no curso de uma investigação, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando se debruçou
sobre uma CPMI que investigou escândalos nos Correios. O primeiro subscritor foi o Senador José Agripino.
No curso da investigação, surgiram menções a outros fatos, e, por acordo dos Líderes da Câmara e do Senado,
a investigação se estendeu para a apuração desses fatos.
Então, se pode ser agregado – e essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal – um novo objeto, conectado ao primeiro, ao original, ao longo da investigação, por que fatos que estão relacionados entre si, pois
dizem respeito à gestão da Petrobras, não podem ser objeto do início de uma investigação?
É obvio que sim! E mais, Sr. Presidente, há precedentes abundantes. Ainda nesta legislatura, nós tivemos
a CPI do Ecad. O Senador Randolfe foi o Relator dessa comissão. A CPI do Ecad foi constituída para analisar os
seguintes fatos: irregularidades praticadas pelo Ecad na arrecadação e na distribuição dos recursos; abuso da
ordem econômica; prática de cartel no arbitramento de valores de direito autoral e conexos; modelo de gestão coletiva centralizada de direitos autorais de execução pública; e a necessidade de aprimoramento desta
lei, a Lei dos Direitos Autorais.
Foi instalada; funcionou; subsidiou uma decisão do Congresso Nacional; resultou numa lei.
Quer outro exemplo, Sr. Presidente? O da própria Petrobras. Requerimento nº 569, de 2009, CPI cujo primeiro subscritor, se não me engano, foi o Senador Alvaro Dias.
Vejam os objetos: indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração de petróleo, apontadas pela operação Águas Profundas da Polícia Federal; graves irregularidades nos contratos de
construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; indícios de superfaturamento na
construção da refinaria Abreu e Lima – sempre Abreu e Lima –, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União. Outro objeto, outro fato, melhor dizendo: denúncias de desvios de dinheiro dos
royalties do petróleo, apontados pela operação Royalties da Polícia Federal. Outro ainda: denúncias de fraudes,
do Ministério Público Federal, envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela Agência Nacional
do Petróleo a usineiros. Outro ainda: denúncia de uso de artifícios contábeis que resultaram em redução do
recolhimento de impostos e contribuições no valor de R$4 bilhões; denúncias de irregularidades no uso de
verbas de patrocínio da estatal.
Essa CPI foi instalada, Sr. Presidente; funcionou. Não houve nenhuma contestação.
Outra ainda, Senador Mozarildo – não sei se está aqui o Senador Mozarildo: Requerimento nº 572, de 2009.
Foi instalada para apurar os seguintes fatos: conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa
Serra do Sol; as recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena, notadamente no Estado de Mato
Grosso; má prestação do serviço por parte da Funai e da Funasa. Outro fato: áreas indígenas nos Estados de
Roraima, Amazonas, Pará, cujos territórios atingem áreas imensas daqueles Estados. Outro ainda: problemas
envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira – tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilân-
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cia de fronteiras etc. O Senador Mozarildo requereu. Outro ainda: falta de condições de sustentabilidade das
comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas. Ainda: o alegado aumento do desmatamento da floresta. Querem mais? Pois há mais: recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros. Outro ainda: questões fundiárias e ambientais.
A CPI que resultou desse requerimento, cujo primeiro subscritor foi o Senador Mozarildo, foi instalada e
funcionou; vários fatos abrangidos pelo mesmo requerimento.
Sr. Presidente, na verdade, estamos diante de uma tentativa de impedir a criação da CPI da Petrobras.
Já ouvi declarações na imprensa de Líderes governistas que imaginavam a manobra absurda, sem nenhum
precedente no Congresso Nacional, que é a de engolfar este requerimento em outro mais amplo, o que seria
a decretação do fim de qualquer possibilidade de instalação de CPIs – o fim. Agregar outro objeto a esse que
visa a investigar a Petrobras seria como, por exemplo, requerermos aqui sessão solene para homenagear as
vítimas da ditadura e esse requerimento receber um aditamento de alguém que queira homenagear aquele
militar torturador, que confessou em público que torturou, matou, esquartejou pessoas. É impossível isso! Seria o fim do instituto da CPI, que é o instituto da minoria, que exige para sua constituição um número inferior
à maioria absoluta, um terço dos membros da Casa.
Eu jamais acreditei que, sendo esta Casa dirigida por um ilustre membro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de sólidas raízes na história da democratização e manutenção da democracia em nosso
País, jamais acreditei que esse tipo de argumento pudesse prosperar. Mas vejo que a Senadora Gleisi Hoffmann
se restringiu à questão do fato determinado.
Repito, na falta de um, são quatro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou procurar ser rápido.
Sr. Presidente, por que é que a oposição e alguns partidos, até da própria Base, mobilizam-se para fazer
essa investigação?
O regime democrático encerra a participação ou ação do governo e da oposição. Normalmente, o governo tem a maioria e a oposição é a minoria. O governo governa bem quando a oposição exerce o seu papel
e, para isso, são entregues às minorias algumas prerrogativas de investigação, de fiscalização.
Uma dessas prerrogativas é a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um direito das
minorias, a partir da adesão de um terço da Casa do Congresso ao qual o interessado na CPI pertença, no caso
do Senado, 27 – foram 29 assinaturas.
O que é que está levando a minoria a apresentar este requerimento? A minoria vai brigar por essa instalação. Senador Jader Barbalho, são quatro elementos, todos eles têm no vértice fatos supostamente condenáveis
praticados no âmbito da Petrobras. O primeiro deles, Senador Magno Malta, o que mais tem causado indignação, é o da refinaria de Pasadena, comprada por US$42,5 milhões e vendida por US$1,240 bilhão. A correlação
que está indignando o Brasil é a seguinte: alguém compra um carro por R$42 mil e, logo depois, pouco tempo
depois, vende por R$1,250 milhão. Não cabe na cabeça de brasileiro nenhum que não haja prática ilícita nesse negócio, principalmente quando se prende um ex-diretor da Petrobras, diretamente envolvido no caso da
refinaria de Pasadena, com 1,2 milhão em euros, dólares e reais na casa dele, em espécie.
O Tribunal de Contas da União está investigando estes fatos todos: a refinaria de Pasadena, a denúncia
de propina na Holanda, as plataformas em Abreu e Lima. Mas o Tribunal de Contas da União não quebra sigilos,
nem telefônico, nem bancário, nada. Quem provoca depoimentos contraditórios, acareações é uma Comissão
Parlamentar de Inquérito. O brasileiro comum jamais perdoaria a oposição se não tomasse providências enérgicas no caso da preservação de um patrimônio que cada qual coloca como seu. O petróleo é nosso, a Petrobras
é este símbolo, é um patrimônio de cada brasileiro, que, em pouco tempo, caiu para metade do seu valor, por
incúria administrativa ou por práticas condenáveis.
O que nós estamos querendo, Senador Cristovam Buarque? É passar a limpo a Petrobras, é fazer a faxina
numa coisa que não está cheirando bem, é cumprir a obrigação constitucional, que a oposição tem, em nome
das minorias, de entregar ao povo do Brasil conclusões pelas quais o Brasil está ansiando.
Estou nesta Casa, Senador Aloysio Nunes, há quatro mandatos. Eu nunca vi – nunca –, no encaminhamento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, uma questão de ordem pedindo a impugnação da CPI com
base numa coisa que reputo inadmissível: não há fato determinado.
Quer fato mais determinado do que, no caso da Refinaria Abreu e Lima, o orçamento originário ser de 2,
3 bilhões e já se vão 18 bilhões? Então, não se vai investigar esse fato?
Pasadena, compra-se por 42,5 milhões e vende-se por 1,250 bilhão. Está correto isso?
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As investigações se impõem sobre a propina denunciada numa empresa offshore da Holanda.
O custo das plataformas que são decantadas a todo o mundo, para quem quiser comentar o quanto
poderia ter custado e o quanto custou, então, não se vai investigar, quando o próprio Tribunal de Contas da
União já apontou a irregularidade?
Eu acho que V. Exª tem nas mãos um questionamento de ordem regimental e V. Exª tem nas mãos uma
questão política fundamental, que é o pensamento do povo brasileiro com relação à faxina que se impõe numa
instituição que é patrimônio do povo do Brasil.
É claro que o fato determinado existe, é fato que a conexão entre os fatos é evidente, não há o que discutir. A única coisa que posso supor, Senador Aloysio Nunes, é que se queira, com essa provocação, aditar coisas
que, aí sim, não têm nexo com o que estamos obrigados a investigar, para que, com a adesão, com a inclusão
de outros fatos, provoquem-se impasses que levem à impossibilidade de investigar o essencial, que é a prática
do ilícito da Petrobras.
Se esse é o objetivo, esta Casa tem que se posicionar e impedir em nome de uma coisa que o povo do
Brasil está exigindo, que se passe a limpo a Petrobras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio
Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei bastante
breve.
Acho que devia começar lembrando, se desnecessário aos Pares nesta Casa, a alguns aqueles que nos
assistem agora. Os parlamentos de todo o mundo democrático foram criados com duas responsabilidades e
atribuições primárias, que, na verdade, subsidiam as outras. A primeira delas é discutir, elaborar e aprovar o Orçamento. Portanto, a definição de gastos do Poder Executivo. E, a segunda, fiscalizar as ações do Poder Executivo.
Não fossem essas duas prerrogativas absolutamente fundamentais dos parlamentos, talvez eles não
fossem sequer necessários.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que não foi a oposição que, de um momento para outro, resolveu: “Vamos
investigar um governo adversário. Vamos escolher aqui uma empresa, uma área do governo e sobre ela colocar uma lupa”. Não, Sr. Presidente.
As denúncias que levam a esse requerimento e as assinaturas necessárias à sua apresentação surgiram
por ações de muitos, inclusive de servidores da própria Petrobras, por denúncias na empresa, que aviltam, que
causam indignidade à sociedade brasileira. Essa é a questão central. O que a oposição faz neste instante é, única e exclusivamente, cumprir as suas prerrogativas, exercer o seu mandato na plenitude.
Seria estranho, Sr. Presidente, seria extremamente condenável se, a partir de fatos determinados de
tamanha gravidade, nós não estivéssemos aqui cumprindo a nossa responsabilidade. Como disse o Senador
Aloysio, essa é uma prerrogativa das minorias. Não respeitá-la é desrespeitar a própria composição do Parlamento. Por isso, o Regimento determina um número que não é o da maioria absoluta, é de um terço, mas que
busca respaldo em parcela expressiva do Parlamento.
No momento em que um requerimento da oposição vier ter a ele anexadas outras questões com o único e exclusivo intuito de colocar obstáculos a determinada investigação, jamais nós teremos possibilidade de
investigar qualquer ação do Poder Executivo que tenha maioria no Parlamento.
Eu chamo atenção, Senador Renan, a essa questão, pois não é apenas o fato específico e conjuntural
ou circunstancial das investigações sobre a Petrobras. Nós estamos falando da essência do funcionamento do
Parlamento.
E o que mais me chama a atenção em todo este episódio, desde que na semana passada o Senador Alvaro Dias protocolou o requerimento de constituição da CPI da Petrobras? A imprensa noticia ação de pressão
sobre determinados Parlamentares que o assinaram, uma ação terrorista: “Não, vamos agora, então, buscar
investigar ação nos Estados dos adversários eventuais da Presidente da República”. Que fiquem muito à vontade para fazê-lo.
Mas o que mais me chama a atenção, Sr. Presidente, é nenhuma palavra, nenhuma voz de nenhuma
Liderança da situação para dizer: “Foi um ótimo negócio, para a Petrobras e para o Brasil, Pasadena”. “Não, o
orçamento da Abreu Lima está sendo cumprido integralmente.” “Não, não houve qualquer tipo de desvio em
relação às empresas holandesas.”
Enfim, Sr. Presidente, não há nenhuma voz da situação, da Base do Governo a se levantar para defender
as ações da Petrobras ou aquilo que lá foi realizado. Ao contrário, as justificativas, quando aqui chegam ou
quando chegam aos nossos ouvidos, são absolutamente contraditórias.
O ex-Presidente da Petrobras, Secretário de Planejamento do Governo do PT da Bahia, diz que foi um
ótimo negócio, que atendeu às circunstâncias de mercado daquele momento.
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A Presidente do Conselho daquele momento disse que não teria tomado essa decisão se tivesse recebido
as informações que já haviam sido, inclusive, publicadas em balanços da parceira Astra, cerca de um ano antes.
Portanto, Sr. Presidente, a questão central não é esta que aqui está sendo tratada. Eu podia até aqui fazer
uma proposta. Não tenho autoridade para fazê-la porque dependeria de uma consulta a todos os Parlamentares
que assinaram essa comissão parlamentar de inquérito. Considero que ela atende integralmente aos requisitos
do fato determinado, e a correlação, a convergência desses fatos se encontra na Petrobras, porque todos eles
ocorrem sob a mesma direção da companhia.
Mas, Sr. Presidente, eu perguntaria aqui de público, talvez à ilustre Senadora Gleisi Hoffmann: se por acaso, num determinado momento – isso não será necessário, mas apenas como uma provocação política, para
que possamos, quem sabe, no futuro, entender as razões centrais e claras dessa manifestação –, se definíssemos, por exemplo, por não dar preenchimento dos cargos da CPMI com base nesse requerimento, e apenas
decidíssemos investigar Pasadena – que é o caso que está hoje nas ruas, nas escolas, nas universidades, sendo
discutido por toda a população brasileira –, teríamos a honra da assinatura da ilustre Senadora, já que o argumento que aqui é trazido não é o da inexistência de denúncias graves, mas, sim, o simples fato de termos
apresentado quatro denúncias extremamente graves? Claro que não, Sr. Presidente.
Portanto, V. Exª – não tenho dúvida –, com a experiência que tem, estará pronto para dar prosseguimento ao processo de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. E, obviamente, a Base do Governo tem
ampla maioria para investigar os temas que julgar necessários. Acho até já deveria ter apresentado outros requerimentos, não apenas para reagir a uma CPMI protocolada adequadamente pela oposição, mas, se a Base
do Governo acha que existem denúncias que devam ser apuradas, que apresente seus requerimentos, como
me parece já prepara um, em relação à Alstom. Certamente, terão a lisura de incluir, em relação a essa empresa,
os contratos com a Petrobras, com a Eletrobras, os contratos feitos via CBTU para os metrôs de Belo Horizonte,
para os metrôs de Porto Alegre, também de Brasília, entre outros.
Querem investigar o setor elétrico? Que o façam, se acham que é um fato determinado para isso. Querem
investigar os portos, Senador Rodrigo Rollemberg? Também que apresentem o requerimento. Eles têm maioria.
Vamos incluir aí os portos brasileiros, os portos cubanos, os financiamentos do BNDES. Será que não seria a grande oportunidade para abrirmos essa caixa preta dos financiamentos secretos do BNDES para países amigos?!
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um fato determinado, denúncias de extrema gravidade
na Petrobras, seja em relação à aquisição da Refinaria de Pasadena, com o prejuízo de mais de US$1,2 bilhão
para os brasileiros; seja em relação às refinarias, em especial a Abreu e Lima, orçada em US$2,5 bilhões e na qual
já se gastaram US$18 bilhões; seja em relação às denúncias de propinas pagas por uma empresa holandesa a
servidores da Petrobras; seja em relação às plataformas colocadas no mar sem os equipamentos de segurança
necessários para dar estabilidade aos servidores.
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui, de forma muito serena, um alerta: o que nós estamos fazendo é cumprir a nossa prerrogativa constitucional e de Minoria, apresentando um requerimento de investigação.
Quero saudar aqui os Parlamentares que assinaram esse requerimento, sobretudo aqueles que não são
de partidos de oposição e que compreendem, como eu, que uma CPMI não é condenatória, em princípio. Ela,
na verdade, permite que as pessoas possam não apenas ser acusadas, mas que possam se defender.
Portanto, com serenidade, com a responsabilidade que todos temos, oposição e situação, vamos discutir
os temas que vêm à baila, as denúncias que se sucedem a cada dia, porque essa é a expectativa da sociedade
brasileira. Se a situação achar que deve debater outros temas, acho apenas que seria apropriado que o fizesse
em razão de denúncias específicas, e não em razão de uma reação à posição da oposição – e, obviamente, sem
quebrar aqui o Pacto Federativo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Antes de concedermos a palavra ao
Senador Randolfe Rodrigues, que é o próximo inscrito, há, sobre a mesa, um outro requerimento solicitando a
criação de comissão parlamentar de inquérito.
Peço ao 1º Secretário, Senador Flexa Ribeiro, que faça, por favor, a leitura desse requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as denúncias de prática
de corrupção, desvio de recursos públicos, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, remessa ilegal de
valores ao exterior e formação de cartel em atos e contratos realizados por entidade da administração
pública indireta relacionados à aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos; aos contratos entre a Petrobras e a empresa holandesa SBM Offshore; ao lançamento de plataformas inacabadas; ao superfaturamento na construção de refinarias; às atividades da Petrobras e do Porto de Suape
para viabilizar a construção e a operação da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco; aos contratos para
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aquisição, manutenção e operação de trens, metrôs e sistemas auxiliares em São Paulo e no Distrito Federal que envolvam as empresas referidas no acordo de leniência firmado pela Siemens; e aos convênios
e contratos firmados por órgãos e entidades estaduais e municipais para aquisição de equipamentos e
desenvolvimento de projetos na área de tecnologia da informação e utilizando recursos da União.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero apresentar uma questão de ordem, de impugnação.
O art. 146, do Regimento Interno, diz que não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre
matérias pertinentes, entre outros, aos Estados. Os subscritores desse requerimento escolheram um Estado
governado pela oposição. Uma manobra rufianesca! Rufianesca! Vão partir para uma briga, rolar no chão, na
pancada, coisa de valentões de botequim. É disso que se trata. É disso que se trata.
Não imaginava, Sr. Presidente, que fossem ousar tanto. Eu não imaginava, sinceramente, que recuassem
diante dessa ignomínia que significa acabar com o instituto da comissão parlamentar de inquérito no Senado,
porque é disso que se trata. Querem matar a CPI da Petrobras – é isso! – através de uma manobra antirregimental, que não tem amparo no Regimento Interno.
Se querem investigar cartéis, deveriam, se tivessem boa-fé, investigar os cartéis em obras de metrô, em
obras de trens metropolitanos onde existem recursos federais. Isso, sim. Metrô de Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília e uma série de lugares onde o próprio Cade já denunciou a existência de cartéis. Se tivessem um
mínimo, um pingo de boa fé, teriam feito esse requerimento. Mas um requerimento que tratasse do assunto
apartadamente, e não misturado com a Petrobras!
Que autoridade têm aqueles que contestam a conexão entre quatro temas, obviamente e evidentemente conectados, como esses que constam do requerimento sobre a Petrobras, com questões de metrô, com
questões de transportes metropolitanos em um Estado da federação? Isso não tem cabimento, não fica de pé.
E faço um apelo a V. Exª, Sr. Presidente, em nome da decência, em nome dos direitos da oposição, em
nome das tradições democráticas do PMDB, do qual o senhor é o representante: o PMDB não pode ser aqui um
serviçal da Senadora Gleisi Hoffmann! Não é possível aceitar isso. Eu não aceito, eu não posso aceitar!
Faço esse apelo a V. Exª. Esse requerimento deve ser indeferido. Se querem constituir comissões parlamentares para investigar metrô, trens metropolitanos onde haja recursos federais, que façam um requerimento
à parte. Mas não queiram grilar a nossa CPI, chupins de CPI alheia!
É disso que se trata. Uma pouca vergonha que não merece guarida por parte de V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Para contraditar. Sr. Presidente, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Aloysio Nunes Ferreira suscita...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –... uma questão de ordem, e ela será
recebida como tal. Amanhã também será respondida por esta Presidência.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, a...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Para contraditar, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ... ordem de inscrição...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Darei a palavra já a todos que pedem.
Inclusive, se alguém desejar contraditar a questão de ordem colocada pelo Senador Aloysio, podem se inscrever. Antes, porém, queria comunicar aos Srs. Senadores o meu despacho.
O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para constituir a comissão parlamentar
de inquérito, nos termos do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal.
Será publicado para que produza os devidos efeitos.
Para a comissão parlamentar de inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente as designações,
de acordo com as indicações que receber das Lideranças partidárias.
É o mesmo despacho. Será publicado amanhã também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente, o que tínhamos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Humberto Costa está inscrito para contraditar...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) – Sr. Presidente, há inscritos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Humberto Costa está inscrito para contraditar a questão de ordem suscitada pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Excelência,...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, ... (Inaudível.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) –... nós retomamos...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos seguir exatamente a relação anterior, e, para tanto, eu concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador. ) – Presidente, nós estamos assistindo aqui ao inusitado caso de obstrução pela Maioria. É esse o inusitado caso que aqui
estamos assistindo.
Ora, Sr. Presidente, o art. 58, §3º da Constituição assegura para a Minoria o sagrado instituto da comissão
parlamentar de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito são um instituto dado pela Constituição
para a Minoria, para utilizar o direito de investigação. E o instituto da obstrução ocorre eventualmente no Parlamento também por conta da Minoria.
E hoje a que assistimos? É a maioria, que tem o poder de fazer o que quer, no momento que quer, quando quer, obstruir a vontade sagrada da minoria de querer instituir uma comissão parlamentar de inquérito! E
fazer isso, Sr. Presidente, permita-me, da forma que considero mais inadequada. Querem fazer comissões parlamentares de inquérito? A Maioria nesta Casa tem número para isso. Aliás, contará com a minha assinatura para
fazer comissão parlamentar de inquérito. Conta com a nossa assinatura, com a assinatura do único Senador do
PSOL aqui, para fazer CPI para investigar o que quiser. O que não pode é ser CPI extemporânea e oportunista!
Não pode é ser CPI de revanche! Não pode é ser CPI só de troca-troca, porque isso, com o perdão da expressão,
Sr. Presidente, é esculhambar com a Constituição, é esculhambar com o instituto da CPI, e isso é inadequado.
A CPI tem de ter o fato determinado, como aqui anteriormente já foi dito, mas tem de investigar algo
concreto! Os elementos apresentados na CPI que aqui foi protocolizada anteriormente – CPI que quero assinar
–, a CPI que foi anunciada aqui ainda há pouco eu quero ser o primeiro, junto com os Senadores que assinaram,
a assinar também, desde que os fatos de investigação sejam fatos que sejam da relevância, da necessidade, da
responsabilidade, da investigação de Senadores, de Deputados Federais do Parlamento brasileiro.
Eu quero investigar verbas que tenham ido para portos federais, recursos que tenham ido para metrôs,
mas eu não quero é utilizar de CPIs como instrumentos de revanche contra quem quer que seja, porque senão
nós vamos transformar as CPIs em instrumentos de revanche, e isso é um instrumento tacanho! Não podemos
transformar um instrumento de investigação numa briga de PT contra PSDB, de PT contra PSB, numa briga de
quem quer seja, contra quem quer que seja!
O que ocorre na Petrobras é o resultado, é o preço da coalizão de Governo! É o preço que o PT paga pela
coalizão de Governo. O que acontece na Petrobras é a necessidade de investigação que o PT tem de pagar
pelo que ele fez. Pelo que ele fez!
Portanto, Sr. Presidente, sou o primeiro a apoiar qualquer investigação, seja contra quem quer seja.
As CPIs que querem protocolar serei o primeiro a apoiar, mas, por favor, não desmoralizemos a Constituição e esse instituto tão importante, que, inclusive, em vários momentos da nossa história recente, desde
1988, trouxe alegrias para a nossa democracia e alegrias para o Brasil. Em outros momentos, é verdade, desmoralizou este Congresso e desmoralizou o País; mas, em alguns momentos, em alguns raros momentos, foi
importante para a nossa democracia. Não desmoralizemos mais o instituto da CPI o quanto já foi desmoralizado no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) –Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
Só para lembrar, com a aquiescência do Senador Alvaro Dias, nós temos inscritos ainda o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador Magno Malta, o Senador Roberto Requião, o Senador Humberto Costa, o Senador
Inácio Arruda para contraditar a primeira questão de ordem suscitada. Ainda: Gleisi Hoffmann, Mário Couto,
Cristovam Buarque, José Pimentel, Vanessa Grazziotin, Eduardo Braga e Pedro Taques.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB-PE) – Inscreva-me também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – E o Senador Jarbas Vasconcelos.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a estratégia foi
anunciada, e a iniciativa tem por objetivo desviar o foco e inviabilizar as investigações em profundidade para que
se revele as mazelas existentes numa gestão extremamente temerária, claudicante, que provocou um prejuízo
enorme ao povo brasileiro com o dilapidar de um patrimônio inestimável para este País que é o da Petrobras.
Aqui já se falou – é bom repetir: 12ª empresa, em poucos anos, passa a ser a 120ª empresa, a mais endividada do mundo, com mais de US$100 bilhões de endividamento e uma desvalorização descomunal em
pouco tempo.
É evidente que o Congresso Nacional tem que debater a Petrobras investigando em profundidade, não
para atingir a empresa, mas para alcançar aqueles que, eventualmente, sejam os responsáveis pela dilapidação do seu patrimônio; para a responsabilização civil e criminal daqueles que praticaram delitos, daqueles
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que, lastimavelmente, valeram-se das funções que exerceram nestes anos na busca do enriquecimento ilícito
praticando deslavada corrupção.
Veja, Sr. Presidente, que nós temos vasta jurisprudência firmada a respeito da questão de ordem suscitada pela Senadora e, também, a propósito do requerimento recente, lido por V. Exª, com a pretensão de se
instalar uma outra CPI com fatos visivelmente desconexos. Tentativa de misturar água com óleo, confundindo
petróleo com trem, Petrobras com metrô.
Sr. Presidente, nós poderíamos enumerar as decisões já ocorridas no Supremo Tribunal Federal, como
esta que registra: “A Comissão Parlamentar de Inquérito não está impedida de estender os seus trabalhos a fatos
que, no curso do procedimento investigatório, se relacionem a fatos ilícitos ou irregulares, desde que conexos
à causa determinante da criação da CPMI”.
Nesse sentido, nós temos julgados do Ministro Sepúlveda Pertence, em 19/12/2005; do Ministro Celso
de Mello, em 16/12/2005; do Ministro Marco Aurélio, em 12/12/2005; do Ministro Cezar Peluso, em 16/12/2005;
do Ministro Ayres Britto; decisão monocrática proferida pela Ministra Ellen Gracie, no exercício da Presidência,
julgamento em 03/01/2006.
É evidente que o fato determinado principal é a compra da usina de Pasadena, no Texas. Os outros três
fatos determinados inscritos no requerimento protocolado e lido por V. Exª dizem respeito a fatos conexos,
referentes a desvios havidos na administração da Petrobras.
Já o requerimento mais recente, lido também por V. Exª, não apresenta fatos conexos. Portanto, ele está,
regimentalmente, prejudicado; mais do que regimentalmente, constitucionalmente prejudicado. Afronta a
Constituição, arromba as portas da Constituição, exatamente para, misturando as coisas, impedir a investigação pontual que se pretende no Brasil para apurar responsabilidades em relação aos desvios ocorridos nos
últimos anos na Petrobras.
“Não existindo óbice” – diz aqui, na continuidade, Sr. Presidente, este parecer do Supremo Tribunal Federal – “que, constatando a ocorrência de um novo fato relevante que deva ser investigado, seja criada uma nova
CPI ou que seja aditado o objeto da CPI já em curso acaso os fatos sejam conexos aos iniciais”.
Portanto, tem que haver essa relação de causa e efeito; tem que haver a conexão entre o fato gerador e
inspirador da CPI e o outro que é aduzido a ela. E não é este o caso presente no requerimento que se apresenta.
O Senador Aloysio lembra bem: a atuação da CPI no plano federal não pode ferir a autonomia constitucional dos demais Entes federativos e intervir em competências constitucionais que não são próprias de sua
alçada, porquanto deferidas a outros entes estatais. Assim, os agentes dos Entes federativos estaduais, municipais e distritais estão fora do alcance da CPI.
Ao final, Sr. Presidente, leio o que escreve o Ministro Cezar Peluso:
Escusaria advertir que, se se perde CPI na investigação de fatos outros que não o determinado como seu
objeto formal, configuram-se-lhe desvio e esvaziamento de finalidade, os quais inutilizam o trabalho
desenvolvido, afrontando a destinação constitucional, que é a de servir de instrumento poderoso do
Parlamento no exercício da alta função política de fiscalização. Nenhum parlamentar pode, sem descumprimento de dever de ofício, consentir no desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação
de CPI e na consequente ineficácia de suas atividades.
Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, julgamento em 16/03/2006, corroborada em julgamento do
Ministro Ayres Britto, também em decisão monocrática, do dia 29/10/2009, mais recente, a propósito também
de uma CPI da Petrobras que instalamos no Senado Federal.
E repito, para concluir, Sr. Presidente, aquilo que é essencial nesta hora: “nenhum parlamentar – evidentemente, nem o Presidente do Senado Federal – pode, sem descumprimento de dever de ofício, consentir no
desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação da CPI e na consequente ineficácia de suas atividades”.
Sr. Presidente, creio que este assunto é de clareza solar. Há, de um lado, um propósito que é o de investigar denúncias seriíssimas, gravíssimas, que envolvem gestões da Petrobras ao longo dos anos; e, de outro,
uma estratégia, também visível, com clareza solar da mesma forma, que pretende inviabilizar as investigações
para acobertar aqueles que são responsáveis por ilícitos praticados.
Não se deseja revelar; deseja-se acobertar. Não se deseja punir; deseja-se proteger aqueles que, eventualmente, possam ser responsabilizados pela prática de corrupção na gestão da Petrobras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB-AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, os fatos que envolvem a Petrobras devem ser muito graves, devem ser muito mais graves
do que imaginamos, porque eu, realmente, estou impressionado com o desespero e o medo que levam alguns
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Senadores respeitáveis, Senadores que têm uma trajetória respeitada pela opinião pública, a beirarem o senso
do ridículo ao proporem esta CPI, reunindo fatos que não têm nada a ver um com o outro e que contradizem
a própria motivação da questão de ordem proferida pela Senadora Gleisi.
Só que a população brasileira não é boba. A população brasileira tem a Petrobras como um patrimônio
brasileiro, sabe que a Petrobras é fruto do esforço de brasileiros ao longo de cinco décadas e quer proteger
esse patrimônio. A população brasileira sabe que para instalar uma CPI são necessárias apenas 27 assinaturas,
e o governo tem muito mais que 27 assinaturas. Portanto, o governo, nesta Casa, pode abrir CPI sobre o que
quiser, sobre qualquer fato que quiser. O governo, assim, tem a maior tranquilidade, a maior facilidade para
abrir CPIs – e talvez fosse bom abrir outras CPIs.
Os jornais indicam o interesse do governo em fazer a CPI de Suape. Poderíamos fazer a CPI dos Portos.
Seria uma grande oportunidade para ver por que o Brasil não se desenvolve na logística, como funciona o Porto de Santos, como funcionam outros portos no Brasil. Seria uma grande oportunidade!
O governo fala em fazer a CPI da Cemig. Que tal fazer a CPI do setor elétrico? O governo pode fazer isso.
O governo colhe assinaturas aqui com a maior tranquilidade. Vamos fazer essas CPIs! Seria uma ótima oportunidade para vermos por que o Brasil está gastando tanto em termoelétricas. Quem são os que se beneficiam
com esses milhões pagos a essas termoelétricas? Por que o Brasil está sujando a sua matriz energética? Seria
uma grande oportunidade e, para o governo, é fácil. É fácil! Vinte e sete assinaturas é fácil de colher; e sobre
qualquer tema que o governo queira efetivamente investigar.
Mas a população não é boba. A população brasileira sabe que, neste momento, é preciso proteger uma
empresa que é patrimônio dos brasileiros. E é importante registrar que a população tem essa consciência, o
mercado tem essa consciência, pois só o fato de a Petrobras estar em xeque, esse modelo de gestão estar em
xeque já fez com que as ações da Petrobras subissem, porque é essa gestão que está levando a Petrobras ao
fracasso. E precisamos proteger a Petrobras. Esse é o fato determinado. É isso que precisa ser investigado, sem
prejuízo das demais investigações.
Mas querer misturar gato com sapato é dizer à população brasileira, que está com os olhos voltados
para o Senado Federal, que tem uma parte do Senado, que o governo está com medo – está com medo! – de
investigar a Petrobras, porque deve ter muita coisa a esconder.
Investigar irregularidades de um único órgão da Administração Federal não somente está em consonância com a exigência constitucional do fato determinado, como temos vários exemplos dessa natureza. O
Senador Aloysio citou alguns; eu posso citar a CPI do Senado sobre irregularidades na Seplan, em 1987 e 1988;
a CPI dos Bingos, no Senado, em 2006, que começou apurando os contratos da G-Tech com a Caixa Econômica
Federal e apurou até repasse para prefeituras municipais de São Paulo.
Agora, Presidente Renan, tive o cuidado de consultar – eu gosto de fazê-lo – o site da Casa Civil da Presidência da República, que traz muita qualidade do ponto de vista das informações que estão ali. Quero buscar
um dos maiores jurisconsultos do Brasil – e isto está no site da Casa Civil – que admite que fatos de um mesmo
órgão podem ser apurados por uma mesma CPI. É o que está aqui.
Senador Pedro Taques, abro aspas para o grande Ives Gandra da Silva Martins, que diz: “Corrupção, em geral, não pode ser objeto de CPI. Corrupção neste ou naquele órgão, a partir de clara suspeita de sua ocorrência,
sim”. Isso está no site da Casa Civil, na matéria “Regime Constitucional das CPIs”. O site é www.planalto.gov.br/
ccivil_03/revista/Rev_25/artigos/Art_Ives.htm. Essa lição do grande jurista Ives Gandra Martins decorre do fato
de que, havendo irregularidades em um órgão, não é possível, antes das investigações, separar onde e quando
elas ocorreram. É no curso do inquérito que as provas se colhem e que os fatos são devidamente revelados.
Portanto, a questão que está aqui é muito clara. Há uma questão concreta: a população brasileira quer
esclarecer o que aconteceu na Petrobras. De nossa parte, da parte do PSB, quero dizer isso de forma serena,
com muita responsabilidade, mas também com muita firmeza, porque sabemos o que representa a Petrobras
para o Brasil.
Agora, mais uma vez, quero registrar, quero ressaltar que o Governo pode fazer a CPI que quiser e tem
condições para fazê-la, mas, ao querer misturar tudo isso, o Governo está dizendo para a opinião pública: nós
temos medo dessa CPI, nós temos muito o que esconder. É isso! É essa a leitura que a população brasileira fará,
porque a população brasileira não é boba.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Antes de concedermos a palavra ao
Senador Magno Malta, queríamos prorrogar, de ofício, a presente sessão, para que cada Senador que desejar
possa contraditar as duas questões de ordem formuladas.
Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação desta Casa, penso que esta tarde é muito impor-

134

Quarta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

tante, este é um momento significativo para vida do País, porque entendo que quem assinou o requerimento
de instalação da CPI não o assinou porque tem problemas com o Governo, porque odeia o Governo, porque
quer escrachar o Governo, porque quer expor o Governo. Muito pelo contrário, penso que quem assinou o requerimento da CPI o assinou por amor ao Brasil. A Petrobras é do Brasil, a Petrobras é dos brasileiros.
Ora, grosso modo, olham-se os fatos que ocorreram e que foram revelados. Eles já haviam acontecido,
eles foram revelados. Mas a mente humana, Senador Renan Calheiros, a mente do cidadão, por mais indouto
que seja, a mente de qualquer homem neste País ou no mundo não consegue entender como fato normal o
que aconteceu com a Petrobras.
Esse fato, sendo revelado, só me faz lembrar de Joselino Barbacena, da Escolinha do Professor Raimundo. Lembra que ele ficava escondidinho na escola? Ele ficava escondidinho, e, quando o Professor Raimundo
dizia “Joselino Barbacena”, ele dizia assim: “Ah, meu Jesus Cristinho, já me acharam aqui!” Então, muita gente
está dizendo: “Meu Jesus Cristinho, já me acharam!”
Um fato dessa gravidade, que foi revelado, precisa ser investigado. Você não precisa ser oposição, você
pode assinar uma CPI mesmo sendo situação. Eu tenho dito – e todo mundo sabe – que no fato de você ser da
base do Governo não há demérito. Qual é o demérito? Demérito é subserviência. Subserviência é demérito.
Sr. Presidente, não assinei esse requerimento da CPI da Petrobras porque acho que o Governo tem de
tomar uma descompostura pública. Não! Não o assinei para escancarar isso próximo a um período eleitoral.
Não! Eu assinei, Sr. Presidente, o requerimento da CPI da Petrobras porque, se isso não for investigado... Aliás,
é o seguinte: tudo que é de interesse do povo parece que as pessoas não querem investigar. Eu sou o autor da
CPI dos bingos. O autor da CPI dos bingos sou eu, que acabou virando a CPI do fim do mundo. Ela foi instalada porque o Supremo mandou instalar, cumprindo as regras da Casa, e virou a CPI do fim do mundo. Eu sou o
autor da CPI dos planos de saúde, mas enterraram essa CPI de interesse da sociedade brasileira. Eu sou o autor
da CPI que investiga erro médico no País. São milhões de brasileiros sofrendo, pagando um preço por erros de
criminosos e de não profissionais da saúde que mutilaram sua vida, sua saúde, sua história e sua família. Também nesse caso, enterraram o que é de interesse do povo. Agora, vão enterrar a CPI da Petrobras?
Sr. Presidente, quero alertar para um fato importante e jurídico. V. Exª editou, em seu primeiro mandato,
um livro sobre as CPIs, que, inclusive, está aí sobre a mesa. Eu vou falar o que é fato conexo. Esse requerimento
que propõe fato conexo não existe. O Supremo o derruba com um sopro. O fato conexo pode ser requerido
depois da CPI instalada. Não se pode evocar fato conexo no texto de um pedido de uma CPI, quando ela tem
um fato. Você mostra o fato e, no mesmo texto, mostra o fato conexo. Ora, isso é uma brincadeira!
A CPI dos bingos virou uma biruta de aeroporto, virou a CPI do fim do mundo, e esse é o destino dessa
outra. Essa CPI propõe investigar a Petrobras, o problema do metrô de São Paulo e do metrô de não sei onde.
Esses fatos denunciados do metrô de São Paulo são anteriores. Por que as pessoas não foram lá quando o fato
explodiu e pediram a CPI? Porque, na verdade, não se quer investigar tudo. O nome deste texto é “embolar
jogo”, e o que a sociedade vai assistir com esse embolar de jogo é a CPI do fim do mundo, uma biruta de aeroporto: “Se tu me atacas, eu te ataco. Se tu votas esse requerimento, eu boto outro. Se tu retiras esse, eu coloco
este. Se tu botas esse, eu boto este. Se tiras o teu, eu tiro o meu. Se tu atacas esse, eu ataco este.” É CPI do fim
do mundo, biruta de aeroporto!
Não há juridicamente, Senador Pedro Taques, quem possa sustentar essa tese, e o Supremo a derrubará
com um sopro. O fato conexo tem de ser evocado após a instalação da CPI. Se isso for mentira minha, o livro
que V. Exª editou tem de ser queimado.
Saibam os senhores – ô gente! – que participei das duas eleições do Lula, que participei da eleição de
Dilma. Sempre fui alguém absolutamente leal e respeitoso. Agora, assinei essa CPI, e isso não significa que eu
queira expor e levar o Governo a se despir publicamente no limiar de um processo eleitoral. É claro que não!
Eu assinei por amor ao Brasil! Nós assinamos por amor ao Brasil, em respeito ao País!
Então, saibam que, se essa aberração, essa anomalia, esse bicho de sete cabeças for aprovado, o Supremo vai derrubar com um sopro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Roberto
Requião, para contraditar a questão de ordem suscitada pela Senadora Gleisi Hoffmann.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, conforme lhe assegurei dias atrás ao telefone – eu estava em Atenas, na Grécia, no Congresso da Eurolat –,
vou assinar a CPI original, a primeira. Não assino CPI Mista, que se transforma em grande confusão, com grande dificuldade de chegar a alguma conclusão. E não assinarei a segunda, que também não tem sentido. Vou
assinar o pedido de CPI para investigar a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.
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Mas, antes disso, quero fazer algumas observações. A primeira é que, sem esse maneirismo, essa sofisticação das pessoas que têm o inglês como primeira língua, como o nosso sempre modesto ex-Presidente da
República, que disso se orgulha, para se distinguir do ex-colega monoglota, vou contrariar alguns dos meus
Pares e jornalistas que deram início a todo esse processo de investigação, dizendo, com toda a clareza, que Pasadena chama-se Pasadena, recusando, definitivamente, esse apodo de “Pasadina”, declamado com suspeita
elegância no Senado e nas entrevistas dadas aos meios de comunicação.
Em segundo lugar, quando a base do Governo, especialmente os Senadores do PT, acusa a pretendida
CPI da Petrobras de eleitoreira, de oportunista, de moralismo de ocasião, os Senadores do PT não deixam de
ter razão. No entanto, como o PT bem sabe – não é inocente dessa verdade –, oportunismo, moralismo seletivo e de ocasião e exploração eleitoral dos fatos estão, há longo tempo, incorporados à vida nacional como
táticas políticas.
Em terceiro lugar, a compra da refinaria de Pasadena é apenas um detalhe dos descaminhos, dos ínvios
caminhos tomados pela Petrobras desde as reformas neoliberais postas em prática pelos dois governos PSDB/
DEM. A compra da refinaria de Pasadena é prima irmã da privatização da telefonia, da privatização da Vale do
Rio Doce, de parte do setor elétrico, das rodovias e das ferrovias e das concessões petistas dos portos e dos
aeroportos, que, como se sabe, não são privatizações. Dizem eles que se trata de uma jabuticaba com outra
espécie original de enxerto. A captura do PT pelo neoliberalismo não tem preço e é hoje uma verdade absoluta. É como se diz: quando alguém tira o diabo para dançar, tem de saber que o diabo não muda, que quem
muda é quem o tirou.
O quarto argumento que quero levantar é o seguinte: se confirmadas as irregularidades de Pasadena,
elas não serão mais que frutos, germinações dos desvios verificados nas privatizações da telefonia, dos bancos estaduais, das hidrelétricas, das estradas e ferrovias, da Vale, que, por sua vez, descendem, em linha reta,
dos escândalos jamais punidos do Coroa-Brastel, da Capemi, do Projeto Jari, do Banco Econômico, do BNH,
da Paulipetro, da Ferrovia do Aço, da Transamazônica, da falência da Panair, que herdamos do regime militar.
Dessa acumulação de lixo, dessa podridão encoberta pelo tapete da conveniência, do compadrio e da
“governabilidade” – entre aspas –, brotam, frequentemente, novos escândalos. Eles brotam e vão continuar
brotando.
Este é o quinto argumento: o malfadado presidencialismo de coalizão, uma invenção que sabemos de
quem é, leva à direção das estatais, das autarquias e das agências reguladoras pessoas absolutamente despreparadas para a função, mas altamente especializadas em arrecadação para campanhas eleitorais e em outras
falcatruas conhecidas pelo meio político brasileiro. As sabatinas dos indicados no Senado têm provado isso
à exaustão. Eu mesmo já fiz uma guerra para impedir que uma figura fosse levada à ANTT. Ela não foi para a
ANTT, mas, em seguida, foi nomeada para um posto bem mais importante na tal Empresa de Planejamento e
Logística, de onde, recentemente, foi defenestrado, sem que soubéssemos bem o porquê, sem que ninguém
disso pedisse explicação.
Sexto argumento: sou a favor da CPI das Petrobras, desta e de todas as investigações propostas neste
Senado. Sou contra – e vou me opor – a que transformem a CPI de Pasadena em uma “República do Galeão”,
em um fortim conservador com intenções eleitorais e privatistas. Petrobrax, Presidente, nunca mais!
Sétimo argumento: tentei, através de um projeto legislativo, impedir a consecução de um dos maiores
atentados à soberania nacional, ao futuro do País. Tentei impedir, através de um decreto legislativo, o leilão das
reservas do Campo de Libra. Não encontrei, lamentavelmente, nos Senadores que agora vestem as armaduras
de defensores da Petrobras e do petróleo brasileiro, parceiros contra o esbulho de US$1,5 trilhão, quase que
um PIB brasileiro inteiro, que representou a alienação de Libra. Quantas Pasadenas, Srs. Senadores, caberiam
dentro da entrega de Libra?
Oitavo argumento: já que a CPI de Pasadena caminha para a formalização, peço aos Srs. Senadores e à
Mesa que considerem, com a mesma rapidez, a instalação da CPI do Transporte Coletivo, que tem o número
regulamentar de assinaturas e que pretende abrir uma outra caixa-preta: os segredos bem guardados de um
dos principais cartéis em atuação no País, que tanto sacrifício impõe aos trabalhadores e que é objeto do protesto do povo nas ruas, que até agora não foi respondido.
O que aconteceu com a minha CPI? Sei o número: 1.467, mas não sei onde encontrar esse número. E me
pergunto: os Líderes...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se V. Exª permitir a interrupção, só
para responder.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Como não? Com prazer.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós já mandamos aos Líderes partidários o pedido para que eles façam as indicações, para que nós possamos, imediatamente, compor essa Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Mas o que parece a mim é que não há muito
entusiasmo em fazer andar essa CPI, que é um reclamo do povo nas ruas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Informa-nos a Mesa que, até agora, só
o Bloco da Minoria indicou o Senador Cícero Lucena e o Senador Jayme Campos; o Bloco Parlamentar União e
Força indicou o Senador Antonio Carlos Rodrigues e o Senador Gim Argello. Como suplente, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Como se vê, nenhum entusiasmo do PSDB, nenhum entusiasmo do meu PMDB, nenhum entusiasmo dos tão entusiasmados Partidos e Parlamentares que
gritam agora pela CPI do Petróleo, mas que não seja, pelo amor de Deus, a CPI da criação de uma Petrobras,
ideia que já foi sepultada no passado da história da corrupção da política brasileira.
A CPI do Transporte, que é uma fertilíssima fonte de contribuição financeira para as campanhas eleitorais, parece que não desperta o entusiasmo do Senado da República. Eu apreciaria muito se esse processo
fosse revertido a partir de agora.
Todos sabemos que o transporte coletivo é um dos catalisadores das manifestações de junho de 2013.
Não tem o charme de Pasadena, não tem O Estadão, a Folha de S.Paulo trazendo para as primeiras páginas a
notícia, mas é tão ou mais importante, até porque Pasadena é o menor problema da Petrobras hoje. Tenho, por
exemplo, informações, dadas pelo Ildo Sauer, que foi diretor do setor de gás da Petrobras, que uma usina igual
à Abreu e Lima, em Pernambuco, se constrói hoje, em qualquer lugar do Planeta, por R$6,9 bilhões, mas já se
fala em R$18 bilhões ou R$22 bilhões para a Abreu e Lima. Então, Pasadena é um incidente nesse processo de
desmoralização da Petrobras, que não começou agora. Começou muito lá atrás.
Tenho certeza de que a CPI do Transporte não tem o potencial para se transformar numa espécie de “República do Galeão”, mas é só resposta a uma manifestação popular. Em seguida, vou assinar, como eu disse,
a CPI original proposta pelos Senadores, mas a advertência fica bem clara: não vi o entusiasmo nacionalista
quando Libra, que representa quase o valor de um Produto Interno do Brasil, foi praticamente doado a empresas estrangeiras, mas agora, em período eleitoral, queremos levantar esse problema.
Presidente, traduzo isso em uma questão de ordem: que se dê prioridade à primeira CPI, que se respeite
primeiro a vontade do povo, e ,em seguida, vamos investigar em profundidade essa questão toda, levantada
em relação à administração da Petrobras.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. EXª.
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para contraditar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada, a apresentação desse requerimento, desse pedido de
abertura de uma CPI não significa, de forma alguma, receio ou medo do que possa vir a ser apurado em relação
à Petrobras. Aliás, é bom que se diga, é bom que as pessoas saibam: esta CPI que foi apresentada hoje, assinada por mais de 30 Senadores, não está retirando a investigação sobre a Petrobras. Permanece, inclusive, ipsis
litteris, o que compõe o requerimento da CPI anteriormente apresentada, vírgula por vírgula iguais. Apenas o
nosso entendimento é de que, se o Senado Federal entende que o Ministério Público Federal, que a Polícia Federal, que o Tribunal de Contas da União, que a Controladoria-Geral da União não são órgãos suficientemente
capacitados e idôneos para investigar as denúncias relativas à Petrobras, nós somos obrigados a imaginar que
também não o são para investigar outras situações em que há dinheiro público federal. Por isso que uma das
questões que foi aqui levantada, de dizer que nós estávamos investigando Estados, não, não é verdade. Nós
estamos procurando investigar aquelas situações que, mesmo sendo nos Estados e nos Municípios, envolvem
dinheiro público federal. Isso é uma responsabilidade do Congresso Nacional. Portanto, não há receio de que
se faça essa investigação.
Por que não fazermos de outros aspectos? Por que não surgem mais assinaturas para essa nossa CPI? São
de 98 as denúncias, os fatos relativos ao Metrô de São Paulo, e até hoje nunca houve uma CPI lá. E não foi por
falta de pedido, não. Os que aqui nos chamam de coveiros de CPI foram os que enterraram diversos pedidos
de CPI e agora mesmo continuam enterrando lá em São Paulo para investigar a questão do metrô.
Nós imaginávamos, achávamos e continuamos achando que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Cade, todos os órgãos que estão investigando estão fazendo bem o seu trabalho.
Por isso, em nenhum momento aqui trouxemos a questão de fazer uma CPI sobre o Metrô de São Paulo.
E não foi porque não houvesse quem a propusesse, quem quisesse que coletássemos as assinaturas e a fizés-
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semos, mas pelo nosso entendimento de que esses fatos estão sendo devidamente investigados. E mais: o fato
de que uma investigação feita pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional não vai agregar nada de novo.
Aqui foi dito que a CPI é importante porque quebra sigilo, mas o Ministério Público pode solicitar à Justiça, e ela autoriza a quebra de sigilo, autoriza escutas telefônicas, autoriza filmagens ambientais. Todos os instrumentos para uma boa investigação estão nas mãos desses órgãos que aqui estão listados.
Quem não se lembra da CPI do Cachoeira? Quem não se lembra? Assinamos aquela CPI. Fomos à CPI.
Milhares de sigilos foram quebrados: bancário, fiscal, telefônico. Centenas de reuniões foram feitas. Houve centenas de depoimentos. No final, um relatório com duas páginas que não indiciava ninguém, nem o próprio
Cachoeira, nem quem deu o nome à CPI foi indiciado. Por quê? Porque aquilo se transformou num palco de disputa política. Em vez de ajudar a investigação, atrapalhou a investigação. Aqui tivemos acesso a dados sigilosos
daquela investigação, que de nada serviram do ponto de vista da investigação que o Congresso Nacional fez.
Portanto, o nosso entendimento era e é esse.
Alguém dúvida de que vai acontecer a mesma coisa? Alguém dúvida? Obviamente que ninguém dúvida!
Então, o que se está querendo não é fazer investigação. É fazer disputa política. Vamos fazer disputa política no local correto: aqui, na rua, na mídia, na campanha eleitoral, e não utilizar uma empresa com a importância que tem a Petrobras para ser o pretexto para se travar uma luta e uma disputa política.
Se querem ir para a disputa política, se querem colocar a visão de que o Congresso ajuda investigando,
então que investiguemos tudo, que investiguemos muitas outras coisas que envolvem os gastos com o Governo, recursos do Governo Federal.
Portanto, Sr. Presidente, não vejo por que argumentar e dizer que é um abuso, que essa proposta que
foi apresentada é um embuste, é irregular.
Quem não se lembra de que, na década de 80 – está aqui o Presidente Sarney, que era o Presidente da
República –, aqui foi feita uma CPI, presidida por um Senador do PSDB, José Ignácio, do Espírito Santo, relatada
por um Senador à época – não me lembro se era do PDS, do PFL; era do PFL –, Carlos Chiarelli? E a CPI foi colocada para investigar a corrupção do Governo Federal. Vejam que coisa, que fato determinado é este: investigar
a corrupção do Governo Federal! E aconteceu!
Então, o que está demonstrado aqui é que quando o argumento interessa para o meu objetivo, eu defendo aquele argumento. Quando não interessa, então eu não defendo.
Ora, a questão de ordem apresentada pela Senadora Gleisi Hoffmann faz exatamente o questionamento
que eles fizeram aqui: qual é a conexão que há entre a refinaria, nos Estados Unidos, e a Abreu e Lima? É o fato
de serem Petrobras. Então, eu posso fazer a conexão de que são recursos públicos supostamente mal aplicados.
Sr. Presidente, amanhã, imagino que V. Exª vai apresentar o seu posicionamento sobre a questão de ordem; ou nós, talvez, não venhamos a ter CPI, não sei; ou, então, que nós façamos uma CPI mais ampla, que façamos uma CPI realmente para limpar, porque não adianta querer limpar um adversário apenas ou dizer que
se quer limpar um adversário apenas.
Portanto, Sr. Presidente, é esse o encaminhamento que coloco, que defende a contradita que faço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Inácio
Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Sr. Presidente, a primeira questão...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio, se V. Exª permitir, na
forma do art. 14, eu concedo a palavra ao Senador José Sarney.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Que artigo V. Exª arguiu?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É rapidinho. É porque...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Tem precedência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É porque ele pede a palavra com a
precedência do Regimento e da liderança que exerce sobre todos nós.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, é que, nas palavras do nosso Senador Humberto Costa, ele falou sobre uma comissão de inquérito aberta quando eu fui Presidente da República, e ele disse que essa comissão tinha por título estudar
a corrupção do governo.
Eu quero retificar, sem que isto de maneira nenhuma diminua o seu argumento, também o sentido da
apuração era muito geral, mas a comissão dizia: “irregularidades na Administração Pública brasileira”, e não
contra a corrupção. Era essa a retificação que eu queria fazer para publicação. Existe aí, ainda na biblioteca,
pode-se ler, e, na realidade, esse tema, esse nome não existia na comissão de inquérito.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Está certo, Presidente. Eu quero me penitenciar aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, feitas as devidas correções, eu quero dizer, primeiro, que, do ponto de vista do nosso Regimento – e já consultei
a nossa querida Cláudia Lyra – e também do Regimento da Câmara, nós não temos, pelo menos de forma clara,
nenhum impedimento para que se constituam CPIs com mais de um objeto. Não há.
Segundo, o fato conexo parece que trata do que está em curso. Estando em curso, você pode agregar
algo que tenha alguma conexão, mas, no início, você pode apurar vários fatos. Está aberto, o nosso Regimento
está aberto.
Nós defendemos – a nossa Bancada: a Senadora Vanessa e Senador Inácio –, a Bancada do PCdoB, que
voltou a este Congresso e a esta Casa depois de uma longa luta e de um período largo de trevas em nosso
País, sempre trabalha com muito zelo em relação à apuração e à constituição de Comissões Parlamentares de
Inquérito, seja na situação ou na oposição. E nós passamos largo período na oposição, largo, larguíssimo período na oposição. E não era o nosso centro de atuação, por qualquer ato, qualquer denúncia, qualquer ponta de
jornal, propor criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Só o fizemos quando estava claro, e muito
claro, que os desvios e os desmandos exigiam uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim fizemos quando
estávamos na Câmara e mesmo quando chegamos ao Senado da República.
Assinamos o pedido de CPI mais amplo, que inclui a Petrobras, infelizmente, porque essa é uma empresa
pela qual temos que ter grande zelo, e sempre a Petrobras é alvo de embates políticos. Nas disputas mais renhidas, a Petrobras sempre foi colocada no alvo como objeto de investigação para utilização política principalmente.
Eu sempre tenho esse olhar de como nós constituímos essa empresa, de como foi a batalha para que
ela pudesse nascer. Quantas denúncias, quantas investigações foram feitas em relação à Petrobras só para ela
nascer! E, depois que ela se constituiu, para ampliar o seu espectro de ação, para ter uma atuação nacional,
para jogar o papel que joga hoje. Este que é o problema central. Não é a investigação, porque Pasadena esteve
agora há pouco numa CPI. Abreu e Lima esteve agora há pouco numa CPI feita por este Senado. Há um relatório. Todo mundo pode acessar e examinar o resultado da CPI da Petrobras específica para tratar de Abreu e
Lima e de Pasadena. Não há nada de novo em relação ao que foi apurado lá. Nada.
O que há é a eleição. O que há de novo é a eleição. É isso que está em curso. É esse o problema central da
batalha que nós estamos travando. Por quê? Porque a Petrobras, essa empresa que é alvo, que está na bolsa,
e os mercados ficam suados, ações sobem, ações descem, dizem que agora as ações estão subindo... Não está
um desastre?! E estão subindo! Não estou entendendo. Deviam estar se acabando por aí. A Petrobras teve um
lucro, no ano passado, de 23 bi – 23 bi.
Que investe no meu Estado, no Ceará, onde tem um empreendimento, a construção de uma refinaria.
Se não fosse, também, a decisão ousada, política, do Presidente Lula, não haveria, no meu Ceará, uma refinaria da Petrobras, não haveria, em Pernambuco, uma refinaria da Petrobras, muito menos no Maranhão haveria
refinaria da Petrobras.
E não haveria, não fosse a ousadia política, também, do Presidente Lula, a recuperação do setor naval
brasileiro, que passou a construir não só os navios de que a Petrobras precisa, mas as sondas. Quando se batia
na mesa e se dizia que não havia tecnologia, que não havia capacidade, Lula também teve de dar um murro
na mesa e dizer: “Vai ser feita aqui. Que se traga a tecnologia do inferno, mas vai ser feita aqui” – já que o diabo
foi usado recentemente pelo Senador Região. Começou-se a fazer, começou-se a recuperar a indústria, a gerar
empregos de qualidade, a contratar engenheiros navais. E esse curso até havia sido extinto das universidades
brasileiras.
É este o problema que está em jogo: é a batalha política, é a coragem de enfrentar a batalha política
que permitiu soerguer a Petrobras. Atingi-la é atingir não só o Governo, os senhores sabem, atinge também a
oposição. Se fracassa uma Petrobras, não sei como terão êxito a situação e a oposição. Acho que os dois saem
chamuscados daqui, mas com um prejuízo maior, que é o prejuízo dessa empresa, que é exatamente o sentimento do País. A Petrobras é o nosso sentimento, é o Mário Lago, na rua, cantando e defendendo a constituição da Petrobras.
A União Nacional dos Estudantes foi às ruas para construir essa empresa que atua no Brasil e no mundo
inteiro. Este é o problema: é que essa empresa, dependendo da decisão política de quem governa, pode jogar
um papel extraordinário no desenvolvimento do nosso País. E está jogando, está jogando esse papel.
Então, Sr. Presidente, vamos apurar, vamos investigar sem receios. Há sempre uma cantilena em torno da
investigação de denúncias. Disse bem aqui o Senador Humberto Costa: está aí o exemplo de Cachoeira. Sabe
o que ele fez depois da CPI? Ficou gozando e rindo da cara do Congresso Nacional, passeando por aí, pagando, fazendo o que quer. Está lá...
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Eu acho que nós temos que apurar sim, com rigor, com seriedade, que sei que é um compromisso dos
senhores aqui, porque cada um representa um Estado, mas sem a demagogia e sem a falsidade de que estamos
aqui a fazer uma limpeza geral. Não, não é só investigação de limpeza geral; é um embate da política, é se a Petrobras continua jogando um papel de ajudar o Brasil a se desenvolver ou se nós vamos criar dificuldades para
que essa empresa continue jogando o seu papel. É isso que está em jogo, é essa batalha que estamos travando.
Não vamos criar uma onda diferente disso, porque não é verdadeira, ela não é verdadeira. Podem ter
certeza. Tenham consciência, porque nós temos uma trajetória. Este time do PCdoB vem de longe, não chegou
aqui agora, não foi criado de última hora, não foi inventado depois de um golpe qualquer para suceder o Parlamento brasileiro. Não. Isso vem de longe. Vem de longe nessa batalha do País. Acho que nós conseguimos,
com participação da esquerda, do movimento social, do movimento popular, dar outro tom ao Brasil, com todas as dificuldades, mas, no centro, a questão principal é a batalha política das eleições que, eu espero, sejam
vencidas nas urnas e não com gincana qualquer sendo feita aqui no Congresso Nacional ou em outro lugar.
Mesmo quando o assunto já foi soberbamente tratado por nós em outra Comissão Parlamentar de Inquérito, vamos repeti-lo. Abreu e Lima esteve aqui, foi investigada, em uma CPI, fartamente. Aqui, agora, há
poucos anos. Há dois ou três anos que fizemos essa CPI, mas parece que ela não serviu para coisa nenhuma.
Temos que fazer outra CPI. Vamos fazer, mas vamos investigar com profundidade.
Aqui é bom porque nós temos muitos companheiros Parlamentares do Senado que já tiveram oportunidade de governar seus Estados.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – É fácil apontar o dedo para fazer uma foto
boa, mas sabem, perfeitamente, como se dá. Inclusive, quando se trata aqui de eleição, quando se trata de
arrecadar para a eleição, porque não tem financiamento público para ninguém, para nenhum candidato tem
financiamento público. Todos sabem aqui, principalmente os que já foram governadores de Estado, como se
arrecada para a campanha eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi, como
Líder do Governo, a todas as posições até aqui, não só discursadas, mas expostas à Nação brasileira.
Gostaria, Sr. Presidente, em primeiro lugar, de dizer que o Governo Federal, a Petrobras, não tem nenhum
problema em que se façam as investigações que tiverem que ser feitas sobre as denúncias que forem feitas
pelos órgãos de comando e fiscalização e controle em nosso País.
A denúncia de que trata essa CPI, apresentada pela oposição, com a assinatura de alguns Senadores da
Base Aliada, trata de quatro pontos, todos eles já sob investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União, da CGU e de uma comissão de sindicância da própria Petrobras.
Eu digo isso, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, como Líder do PSDB, também afirma que essa investigação está acontecendo, e, no entanto, mesmo com essa investigação em curso, uma CPI é proposta. E é proposta, Sr. Presidente, por quê? Porque não se confia na investigação da Polícia Federal? Porque não se confia na
investigação do Ministério Público Federal? Porque não se confia nos procedimentos do Tribunal de Contas da
União? Não, Sr. Presidente. Pelas razões expostas aqui pelos oradores que defenderam a CPI apresentada pela
oposição, de que é uma CPI política, para discutir política de investigação.
Sr. Presidente, fazer política com uma discussão tão séria, tão grave, que afeta a maior empresa pública
brasileira, que afeta uma empresa como a Petrobras, como disse o Senador Inácio, que apresentou um resultado de 23 bilhões de lucro no ano passado? E, mais do que isso, Senador Inácio, a Petrobras, como petroleira,
é a petroleira que faz o maior investimento no mundo, em relação e em proporção ao seu próprio capital e a
capital que é reinvestido em função dos empréstimos e da captação que é feita no mercado.
Quarenta e dois bilhões de reais foi o investimento da Petrobras em 2013. A Exxon não conseguiu esse
volume de investimentos. Se é possível verificar-se a construção de Abreu e Lima é porque a Petrobras está
investindo. Se é possível verificar se está construindo-se uma refinaria no Ceará é porque a Petrobras está investindo. Se a indústria naval brasileira gera empregos e muda, Sr. Presidente, uma situação praticamente de
falência e de praticamente ter de importar tudo que era da indústria naval, deixando brasileiros desempregados, é porque a Petrobras está investindo.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a discussão não é se a Petrobras está investindo; a discussão, Senador Jader, não é se a Petrobras deu lucro no ano passado; a discussão é: nós precisamos politizar a discussão
sobre as denúncias da Petrobras, nós precisamos fazer uma discussão político-partidária. Ora, Sr. Presidente,
não é essa a função de uma CPI.
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Portanto, eu quero aqui também refutar outra argumentação apresentada aqui pelos oradores da oposição. O Senador Randolfe disse que CPI é o direito das minorias, é o direito daqueles que querem investigar. Sem
nenhum problema. Mas a maioria, no Parlamento, Sr. Presidente, não é conquistada por nomeação, é conquistada por votação direta do povo brasileiro. E, se há um poder que emana do povo, é exatamente aquele que
o povo representa através do seu voto, na eleição da maioria no Congresso Nacional. Portanto, Sr. Presidente,
CPI não pode ser a exclusão do direito da maioria. Respeito perfeitamente o direito da minoria, mas nós não
podemos excluir o direito da maioria, que foi conquistada, que foi eleita pela população brasileira. Portanto, Sr.
Presidente, se a maioria também apresenta uma investigação, também acrescenta discursos e também acrescenta questões que são de recursos federais e de possíveis desvios de recursos federais, por que não investigar?
Por que não investigar o caso do metrô de São Paulo? Por que não investigar o caso de Suape? Por que não
investigar a questão de rede digital financiada com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia? Por que
não? Vamos discutir, vamos fiscalizar, vamos investigar, vamos fazer a política, se é isso o que a minoria quer,
mas, Sr. Presidente, não vamos desvirtuar a atenção do povo brasileiro, a atenção da sociedade brasileira, que
quer discutir num ano eleição projetos, propostas. Como vamos fazer para o Brasil crescer? Porque nós estamos, neste momento, discutindo investigações que a Polícia Federal já está fazendo, que o Ministério Público
Federal já está fazendo, que o Tribunal de Contas da União já está fazendo. Mas que fique claro, Sr. Presidente:
o Governo da Presidenta Dilma não teme investigação; o Governo da Presidenta Dilma não tem problema de
investigar qualquer tipo de denúncia, porque o Governo da Presidenta Dilma tem compromisso com a transparência e com o combate daquilo que é malfeito na Administração Pública. Não tentem trazer essa discussão
para o campo político, porque, no campo político, Sr. Presidente, a população brasileira saberá separar aquilo
que é verdade daquilo que é política em ano de eleição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Sr. Presidente, eu estou inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Estão inscritos Senador Cristovam Buarque, Mário Couto, Gleisi Hoffmann – que já falou suscitando a questão de ordem –, José Pimentel, Vanessa
Grazziotin, Pedro Taques, Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Wellington Dias, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Renan Calheiros, V. Exª, por três vezes, colocou a Senadora na minha frente. Por ela ser uma senhora, ela permanecerá na minha frente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não, mas eu disse que a Senadora
Gleisi, que suscitou a questão de ordem, não precisaria falar antes de V. Exª. Talvez fosse o caso de... A não ser
que tivesse algum acréscimo a fazer aos argumentos que já foram elencados.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
posso falar no final. Não há problema nenhum. Eu até poderia utilizar o art. 14, porque fui diversas vezes citada...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) –...indagada, inquirida. Mas eu aguardo os
colegas se manifestarem e posso encerrar aqui as discussões.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Mas é exatamente isso que V. Exª tem que decidir.
Como V. Exª – veja nas notas taquigráficas – já anunciou por três ou quatro vezes que a Senadora falaria primeiro do que eu, eu, gentilmente, fiquei sentado aqui esperando ouvir a fala da Senadora. Agora, se ela não
pode mais falar ou quer usar o art. 14, aí é outra história. Mas eu quero ouvir a Senadora falar antes de mim.
Foi o que V. Exª anunciou por três vezes e o que consta das notas taquigráficas.
V. Exª entendeu, meu caro Presidente? V. Exª entendeu? V. Exª entendeu a minha colocação?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Entendi.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Se ela quiser falar, como V. Exª anunciou, por três vezes, fala na minha frente. Senão, V. Exª, logicamente, não poderá deixar que ela fale para encerrar.
Se ela quiser falar pelo art. 14,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Fala também.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ...ela foi quem citou, fala também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque.
Muito obrigado, Senador Mário Couto.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
inicialmente, eu quero dizer ao Senador Eduardo Braga que eu não aceito essa ideia de que outros defendem
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a Petrobras e de que eu não defendo a Petrobras, por ter assinado a convocação da CPI. Eu diria o contrário: eu
respeito e amo mais a Petrobras do que muitos dos que não assinaram. A assinatura é em defesa da Petrobras.
Veja bem, Senador, cinco anos atrás, houve aqui, sim, como disse o Senador Inácio, a convocação de uma
CPI, mas não houve investigação. A CPI foi enterrada. E eu, naquele momento, não apoiei a CPI. Não apoiei, porque me convenceram de que bastava receber aqui o Presidente Gabrieli, Senador Flexa, e isso resolveria tudo.
Aquela CPI era para apurar o aumento de US$2 bilhões para US$4 bilhões do investimento na Refinaria
de Abreu e Lima – US$2 bilhões para US$4 bilhões. Está em US$22 bilhões.
Se tivéssemos feito uma investigação séria, cuidadosa; se todos fossem ouvidos naquele momento, seria bem possível que não tivesse acontecido esse superfaturamento que está havendo, ou essas ineficiências
que estão ocorrendo, ou essa falta de gestão que está fazendo com que suba tanto o custo de uma empresa.
Se nós tivéssemos feito aquela CPI, Senador Renan, nós estaríamos, provavelmente, hoje, discutindo outra
coisa, e não uma crise na Petrobras. Por isso, eu assinei e estou convicto de que nós precisamos fazer essa CPI.
Agora, eu quero falar uma coisa dirigida ao senhor. O senhor foi eleito sem o meu voto, mas eu já manifestei aqui, mais de uma vez, o meu respeito pela maneira como o senhor tem se comportado na condução
aqui dentro.
Amanhã, Senador Renan, o Brasil inteiro vai estar olhando para o senhor, mais do que se fosse uma Copa
de Mundo, mais do que qualquer outra coisa, nos últimos anos, sobre qualquer pessoa, e a população vai querer saber qual posição o senhor vai tomar: enterrar todas as propostas, as duas; manter uma e não manter a
outra; ou uma outra coisa que, a meu ver, seria a mais justa.
Chegou uma convocação de CPI com um conjunto de objetivos relacionados à Petrobras. Veio uma outra que retoma isso e acrescenta mais coisas. Por que não fazer duas? Por que não fazer a que chegou primeiro
para a Petrobras e fazer a outra do metrô? E eu quero que me peçam a assinatura, até porque eu fui Governador
de Brasília quando se construiu o metrô e quero o meu desempenho avaliado por uma CPI. Eu quero assinar.
Mas, se enterrar as duas, o senhor entrará num campeonato de que alguém aqui falou – creio que Humberto Costa –, de coveiros de CPI. Porque há o coveiro lá de São Paulo e há os coveiros aqui do Brasil inteiro.
Não entre nesse campeonato, Senador, de coveiro de CPI. Vamos fazer a CPI. Façamos duas. Façamos aquela
que entrou primeiro sobre a Petrobras e façamos a outra também, e me tragam para assinar. Por que duas?
Porque uma misturando tudo é nenhuma. A mistura levará a não apurar nada.
Então, fica aqui o meu apelo. Olhando para o Brasil inteiro, sabendo que o Brasil inteiro está olhando para
o senhor, digo-lhe: não seja coveiro de CPI, como alguns que estão em São Paulo, segundo disse o Senador Humberto Costa e outros aqui. E o pior é que ele tem razão: enterraram CPIs, lá em São Paulo, de diversas operações.
Vamos retomar aquela, conforme essa proposta que está aí, mas sem prejudicar a primeira. Façamos as
duas. É o pedido que eu faço ao senhor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos muito ao Senador
Cristovam Buarque.
Eu quero só lembrar que nós vamos decidir as questões de ordem que foram suscitadas à luz do Regimento Interno do Senado Federal e da Constituição Federal.
Da outra vez que presidi o Senado, nós tínhamos funcionando concomitantemente até quatro Comissões Parlamentares de Inquérito, o que obrigou que nós, em comum acordo com o Supremo Tribunal Federal,
editássemos um livro com todas as decisões do Supremo com relação a várias investigações realizadas pelo
Congresso Nacional. E a isenção que o cargo obriga que eu tenha não me permitirá outra decisão senão uma
decisão dentro dos limites do que o Supremo Tribunal Federal já decidiu e esta Casa também.
De modo que fiquem absolutamente tranquilos, que outra decisão nós não tomaremos senão a decisão
de seguir o Regimento e a Constituição brasileira.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, eu estava desejando que o Presidente Sarney não saísse antes da minha fala, porque queria
fazer um agradecimento com a presença dele, agradecer ao Presidente Sarney pela criação da TV Senado e da
Rádio Senado.
Ora, se não fosse a TV Senado e a Rádio Senado estarem no ar agora, transmitindo esta sessão, o povo
brasileiro não ia ter conhecimento daqueles que são e daqueles que não são brasileiros de verdade. A TV Senado mostra – isso é importantíssimo – quem defende a sua Pátria e quem está aqui por interesse próprio.
Ora, senhoras e senhores, pasmem! Pasmem, Srs. Senadores, brasileiros e brasileiras que estão acompanhando esta sessão pela TV Senado e pela Rádio Senado! Pôs-se uma Senadora a questionar uma Comissão
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Parlamentar de Inquérito. O que dizia a Senadora? A Senadora dizia: “Sr. Presidente, não existe fato determinado na apresentação da CPI. Esta CPI não pode ser aceita por V. Exª porque são muitos fatos determinados.”
Horas depois – perdão –, minutos depois, Senador Renan Calheiros, entra outra CPI, com mais fatos ainda. Olhe só, Senador Renan Calheiros! Deixe-me tirar meus óculos. Olhe só, Senador Renan Calheiros, Brasil,
Pátria amada!
Entra uma outra CPI para criar transtorno na primeira, para criar confusão na primeira. E pasmem, senhoras e senhores! Cristovam Buarque, acredite se quiser: a mesma Senadora que dizia que não se podia fazer uma
CPI porque havia vários fatos assinou a outra CPI que tinha muito mais questionamentos!
Como é que pode, Brasil, a mesma Senadora? É a sétima assinatura na CPI. Como fica essa Senadora? Ela
acabou de dizer que não podia. E depois, Pedro Taques, ela assina o que ela disse que não podia.
Sabe o que é isso, Pedro Taques? Sabe qual é o resumo de toda essa história, Brasil, brasileiros, paraenses? Sabe qual é o resumo?
É que a primeira CPI envolve a Presidenta da República, brasileiros! A Presidenta da República está envolvida nessa CPI! Aí está o grande drama! Aí está o desespero! Aí está a criação de uma outra para empanar a
primeira, para confundir a Pátria, para confundir os brasileiros!
Na hora, na hora – e você entende muito mais do que eu, Pedro Taques, muito mais –, na hora em que
ela dá uma declaração a um jornal dizendo que ela não sabia, não leu, mas assinou, o que aconteceu aí, Pedro
Taques? Uma improbidade da Presidenta, clara e cristalina para um leigo em direito como eu, para um leigo
em direito como eu!
Aí se assustaram quando eu pedi o impeachment dela. Protocolei na tarde de hoje. Fiz a minha parte
como brasileiro! Fiz o meu dever de brasileiro!
Essa é a questão fundamental. Essa é a questão principal, brasileiros e brasileiras! É que a CPI envolve a
Presidente Dilma.
A imprensa diz que a presidenta da Petrobras, Pedro, fez um rascunho para ela falar à imprensa. Ela pegou o rascunho e rasgou-o. Disse: “Não, eu quero eu mesma fazer”. E lá ela diz: “Eu não li o que eu assinei”.
Como é que uma Presidenta da República lê, aliás, não lê o documento e assina? E a defesa dela, a principal defesa da Presidenta da República, a principal: “Eu não sabia o que estava escrito”.
Cristovam, Pedro Simon! Pedro, eu olho para ti e vejo o Brasil. Eu olho para ti e vejo minha Pátria. Eu olho
para ti e vejo um dos mais brilhantes brasileiros em defesa desta Pátria, Pedro. O que se está passando por
este Brasil hoje, Pedro, não é só a Petrobras. É ridículo, Pedro, por exemplo, fazer um porto em Cuba e gastar
R$1 bilhão, quando meu Marajó não tem porto para nada, Pedro! As pessoas descem nas palafitas, nas pontes
quebradas e quebram as pernas, Pedro! E ela manda R$1 bilhão para um ditador, matador, assassino! Ainda
tira foto com ele!
Pedro, não é só a Petrobras, Pedro! O Brasil está exposto, Pedro! Nós estamos sem leme, Pedro! Nós precisamos acordar, Pedro! É o momento de acordar, Randolfe! É o momento de acordar!
Eu tenho medo! O nosso poder é submisso! No Supremo Tribunal Federal, o povo só tem cinco votos, e
a Presidência tem seis!
O que vai acontecer? O que vai acontecer se essas CPIs forem abertas? O que vai acontecer, Presidente
Flexa? Sabe o que o Governo vai fazer, Presidente Flexa? Vai arquivar. Nós precisamos olhar mais para frente.
O Congresso Nacional, aqueles homens que são brilhantes, aqueles homens que assinaram a primeira
CPI, mesmo pertencendo ao Bloco do Governo... Porque esses aí mostram que estão ao lado do interesse do
povo brasileiro. Esses mostram!
Mas eu quero olhar para um Pedro, para um Randolfe, para o Pedro Simon, para um Cristovam e dizer a
vocês: vocês são exemplos de Senadores brilhantes, de Senadores brasileiros, de Senadores patriotas – e vocês
também, lógico, Senador Flexa, Senador Magno Malta. Eu não olhei para trás.
Mas nós precisamos dizer isso agora neste momento. Sabemos que a Pátria se encontra num momento
perigoso! Olhem a ordem da Dilma hoje! Olhem a ordem da Dilma para os aliados dela hoje! Qual é a ordem?
“Emperrem a CPI, eu não posso ser questionada!”
Só se pode, então, questionar... Então, põe na Constituição. Só se pode questionar em ano que não houver eleição? Em ano que houver eleição, pode roubar, pode fazer tudo, porque vão dizer que é coisa política,
que é perseguição política, que é fato político. Então, pode roubar, pode fazer o que quiser!
Não é só isso, Pedro. Nós temos uma Pátria fragilizada, porque os Poderes estão fragilizados, Pedro. Os
Poderes estão fragilizados. O único que não estava era o Supremo Tribunal Federal. Agora fragilizou.
Então, nós corremos risco. Esperem! Esperem! Olha, eu ainda não falhei numa previsão minha aqui nesta
tribuna. Nenhuma!
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Falei daquele caso do DNIT – pau! Falei daquele caso da CBF – pau! Tudo! Tudo! Previ o povo na rua.
Fui o único Senador que disse que o povo estava para ir para a rua. O único! Por várias vezes, desta tribuna,
eu disse.
E vou descer, dizendo uma coisa a estes brilhantes Senadores: tudo isso – CPI, impeachment –, tudo isso
vai gerar uma causa só. Eu pedi o impeachment e, em duas horas, eu tinha 48 mil acessos na Internet. Eu acho
que até o final da outra semana chega a um milhão, e eu vou mostrar aqui na tribuna. Eu vou mostrar aqui na
tribuna.
O povo brasileiro não aguenta mais. Não é a CPI que vai determinar a queda da Dilma! A Dilma já está
caindo! Não se fez a CPI para a Dilma cair! A Dilma já está caindo! E é ladeira abaixo!
Quem aguenta a inflação? Quem aguenta transformar estádios de futebol? Vinte bilhões de reais, Pedro,
quando não se tem hospital nesta Pátria, Pedro! O povo brasileiro está vendo.
Desço, Presidente! Desço, dizendo que aqui está um brasileiro, um brasileiro que morre pela sua Pátria,
e eu não dou mais três meses para o povo brasileiro vir às ruas pedir que a Dilma saia do poder, porque a Pátria não aguenta mais!
O que estão fazendo hoje aqui é uma brincadeira de mau gosto, Presidente! Estão brincando com a Nação brasileira, mas verão o resultado final!
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Com a palavra, o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu quero começar registrando que o Governo não tem medo de investigação. Aliás,
se há um Governo que faz investigação é este da Presidente Dilma.
Nós tivemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, também o cuidado de aprovar a lei dos corruptores, que entrou em vigor no dia 29 de janeiro de 2014. Até então, no Brasil, nós só tínhamos os corrompidos, não aparecia corruptor.
Aliás, esse processo tem mudado um pouco o processo do metrô de São Paulo, em que, quando você
analisa a representação, dos 30 que já estão indiciados, só há corruptores naquele processo, não há corrompidos. É a primeira vez que eu assisto a um encaminhamento com essa característica.
E é por isso que nós resolvemos apresentar uma proposta de comissão parlamentar de inquérito mais
ampla para discutir tudo aquilo da nossa Petrobras que já foi objeto de uma CPI específica do Senado Federal,
ainda em 2010.
Ali, em 2010, esta Casa instalou e conduziu a CPI da Petrobras, que tinha como objetivo, exatamente, a
Pasadena – a mesma empresa dos Estados Unidos que novamente aqui é trazida –, com o agravante de que,
lá em 2010, terminado aquele processo, foi encaminhado aos órgãos de investigação; o Tribunal de Contas da
União instaurou todo um processo sobre isso; e o seu José Jorge, que aqui fazia oposição forte contra o Governo Lula, hoje é exatamente o Relator que conduz todo o processo da Refinaria de Pasadena, que está no
Tribunal de Contas da União. Tivemos o cuidado de encaminhar ao Ministério Público Federal, que também
acompanha esse processo. Foi encaminhado à Polícia Federal, que acompanha todos esses dados, além das
investigações internas.
Portanto, o que foi feito naquela CPI era exclusivamente um ato político, por se tratar de ano eleitoral.
Aliás, 2010 também era idêntico. E nós resolvemos trazer para investigação todos aqueles atos que têm dinheiro da União, do contribuinte, para o Tesouro Federal; que é o caso concreto do metrô do Estado de São Paulo.
Ali, todos nós sabemos que uma parte dos recursos são empréstimos internacionais, com aval da União; outra
parcela são recursos do Orçamento da União; e outra parcela são empréstimos do BNDES. Ali, a Assembleia
Legislativa de São Paulo nunca conseguiu instalar uma CPI.
Eu tive, na semana passada, a oportunidade de ler o trecho de um pronunciamento do Senador Aécio
Neves, em que ele respondia à Senadora Gleisi Hoffmann, dizendo que não assinava a CPI para investigar o
metrô de São Paulo porque ele não era deputado estadual. Agora ele tem a oportunidade, pois o processo
está sendo instalado aqui, no Congresso Nacional, que é o fórum legítimo para que nós possamos investigar.
É verdade que lá o Ministério Público Estadual, agora, instaurou o processo contra os corruptores; mas é
verdade também que os organismos internacionais já fizeram as identificações, as representações e que aqui,
no Brasil, também há um processo de investigação. No entanto, na composição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo há, hoje, um membro que ontem era parte do processo, o Sr. Robson Marinho.
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Por isso, nós queremos analisar totalmente o que aconteceu no metrô de São Paulo, naquele sistema
onde os organismos internacionais apontam haver um desvio superior a R$500 milhões, com 30 deles já denunciados, já representados e com um processo tramitando na justiça do Estado de São Paulo.
Quero também adiantar que, neste País, até 2004, 2005, os estaleiros estavam basicamente desativados
ou eram inexistentes. Quem vai ao Rio de Janeiro, quem vai a um conjunto de outros estaleiros que nós tínhamos até ontem, vê que eles basicamente não existiam e não havia mais essa profissão. No nosso governo do
Partido dos Trabalhadores, no governo do Presidente Lula, no governo da Presidenta Dilma, nós resolvemos
reabrir os nossos estaleiros. Nós tivemos o cuidado de formar mão de obra, mas também de trazer os aposentados, porque eles tinham a experiência dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80, já que nos anos 90, na gestão
do PSDB, os nossos estaleiros ficaram todos desativados. E eles estão hoje fazendo navios, fazendo plataformas
e, com isso, gerando empregos no Brasil.
Nós também queremos acompanhar a questão da indústria naval, que é fundamental para um país que
tem uma costa marítima muito forte e também um processo de navegação nacional em crescimento, um sistema de cabotagem e um conjunto de outras ações.
E nós entendemos que vamos discutir isso, até porque estamos em um ano eleitoral, em um processo
pré-eleitoral, e como a CPI apresentada pelo PSDB, como foi dito, tem um caráter exclusivamente eleitoreiro, nós queremos fazer um debate maior das questões do Brasil e, consequentemente, compreender por que
um candidato a Presidente da República, o pré-candidato, o Sr. Senador Aécio Neves, declarou que não havia
como investigar o sistema do metrô de São Paulo por não ser deputado estadual; agora, então, ele tem essa
oportunidade.
Temos convicção também de que esse processo apresentado pela nossa Senadora Gleisi Hoffmann, a
questão de ordem, é necessário para que possamos superar uma lacuna que o Supremo Tribunal Federal deixou. A decisão que o Supremo Tribunal Federal tem trazido trata de momento posterior à instalação da CPI;
aqui, estamos num processo de pré-instalação, razão pela qual S. Exª apresenta essa questão de ordem.
Por isso, eu quero, Sr. Presidente, efetivamente, fazer um debate consequente a fim de podermos investigar onde há recursos do Tesouro Nacional e desvios já comprovados, como acontece com o metrô do Estado
de São Paulo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senadora Vanessa Grazziotin, com a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu quero falar muito pouco, e, talvez, a maior parte do que eu diga será mera repetição, mas faço questão de registrar a minha opinião diante dos fatos que estamos debatendo neste momento.
Primeiro, quero destacar a importância dos meios de comunicação, não só do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados, mas de todas as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Quiçá um dia, Sr. Presidente,
a população brasileira tenha, de fato, como hábito assistir a esses canais que mostram como os parlamentares,
eleitos pela própria população, se comportam dentro de seus Parlamentos.
Eu aqui quero apenas reafirmar o que foi dito. Estamos, obviamente, diante de uma matéria regimental, diante de uma matéria que tem nuances constitucionais, e, sem dúvida nenhuma, o Presidente Renan,
amanhã, deverá anunciar a sua decisão diante de duas questões de ordem apresentadas, diante de duas
impugnações.
Veja bem V. Exª, seja a decisão que for, as duas propostas sobre a mesa, de duas CPIs diferentes, têm em
comum a solicitação de uma investigação na Petrobras. Entretanto, a outra agrega à investigação outros fatos
que, de igual forma, têm que ser investigados no Brasil, Sr. Presidente. Não importa se tenha acontecido em
São Paulo ou se tenha acontecido em Pernambuco, mas, da mesma forma, têm que ser investigados.
Poderíamos, hoje, nem estar debatendo essa questão aqui, nem falar do metrô em absoluto, como disse
o Senador Pimentel e tantos outros, caso a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já tivesse promovido
ou estivesse com uma investigação em curso. Mas não está, e por quê? Porque a base do governo do PSDB, do
Governador Geraldo Alckmin, não aceita que a CPI seja instalada, diferentemente da postura do governo hoje.
Vamos instalar a CPI, vamos investigar a Petrobras, mas vamos investigar outras coisas também. E aí também
dizem: “mas aí não pode; é político”. Política foi a CPI.
Quando foi a última CPI da Petrobras instalada nesta Casa? Em 2009, véspera de 2010, ano eleitoral. E,
agora, em 2014, vem a mesma CPI sendo proposta – a mesma! – e com assuntos que aqui, como vários já disseram, seja Pasadena, seja Refinaria Abreu e Lima, já foram investigadas pela CPI passada de 2009.
Eu participei da CPI do Cachoeira e quero dizer que nem um pouco aquela participação enalteceu o meu
currículo – nem um pouco! Ali havia um único fato específico, mas não se investigou absolutamente nada, porque aquilo virou um palco, onde cada qual defendia os seus.
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Então, Srª Presidente, quero dizer que estou muito tranquila, porque o debate que esta Casa trava é
político sim, porque políticas são as relações deste Poder. As diferenças entre programas não são apenas momentâneas, porque um é uma candidata e o outro é um candidato à Presidência, não! As diferenças são muito
maiores. As diferenças são ideológicas; as diferenças são de programa. As diferenças estão em quem, de fato,
defende a Petrobras como uma empresa pública do povo brasileiro. E, aí, não dá para negar: essa defesa este
governo faz com muita força.
Quem queria vender a Petrobras? O Senador Requião lembrou bem – e eu era Deputada à época – que
a proposta apresentada pelo governo àquela altura, de PetroBrax, não resistiu nem uma semana tamanha a
mobilização do povo brasileiro. E, naquela época, não tínhamos as tais mídias sociais, os facebooks, os twitters.
Não tínhamos nada disso. Mas a reação do povo brasileiro foi tão forte que a proposta não perdurou, porque
todos sabiam que isso era o início, era a preparação para vender a Petrobras, para entregar a Petrobras ao capital estrangeiro.
Hoje, não! Hoje, nós temos uma nova lei que regulamenta a exploração de petróleo em águas profundas,
o petróleo do pré-sal, e uma nova regulamentação que favorece o Brasil e o povo brasileiro.
Quero dizer, Srª Presidente, que, independentemente da decisão, repito, que o Presidente Renan vá tomar amanhã, eu não tenho dúvida nenhuma, nós aqui deveremos ter investigação, sim, mas não é investigar
um lado só, não. É investigar mais de um lado; é investigar tudo aquilo de errado que está acontecendo no
País e que tem tomado as capas e as páginas dos jornais e das revistas brasileiros e tem feito as manchetes dos
telejornais e dos noticiários de rádio também.
E o que a gente tem visto ultimamente? Muito de Petrobras, mas muito dos trens de São Paulo. E como
dito aqui, há recursos federais. Em havendo recursos federais, nós não podemos nos omitir também de investigar. Se querem uma luta, vamos à luta! Mas à boa luta, à luta correta, àquela luta que procura ver todos os lados
e analisar absolutamente tudo o que está sendo questionado hoje, principalmente pela imprensa brasileira.
Obrigada, Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, muito bem!
Srª Presidente, seria possível a instauração de um inquérito policial para investigar todos os homicídios
ocorridos na noite de ontem no Brasil? Isso não seria possível! Não seria possível, porque, para se investigar por
meio de um inquérito policial, se exige fato determinado: aquele corpo que apareceu com dez tiros na beira
do Rio Cuiabá, no Estado de Mato Grosso. Este é um fato determinado.
E qual a razão, Srª Presidente, pela qual a Constituição exige fato determinado para uma CPI? A razão é
simples: para que aquele investigado possa ter segurança jurídica, para que ele possa ter tranquilidade, para
que ele possa ser investigado e para que ele saiba qual o objeto da investigação para que ele possa se defender. Esse é o motivo.
Uma CPI pode investigar qualquer fato? Uma CPI não pode investigar qualquer fato. Uma CPI do Congresso Nacional só pode investigar fatos que estejam na atribuição do Congresso Nacional. Não é possível uma
CPI, no Senado, para investigar desvio de IPTU do Município de Caxias, por exemplo. Não se encontra, entre as
atribuições do Congresso, investigar outra pessoa jurídica com capacidade política. Não é possível uma CPI,
na Câmara, para investigar desvio de ICMS no Estado de Mato Grosso, porque isso não se encontra entre as
atribuições da Câmara dos Deputados, Senador Pedro Simon.
Quando a Constituição estabelece três requisitos necessários para CPI – 1/3 das assinaturas, fato determinado e prazo certo –, a Constituição está vedando, proibindo que outros requisitos possam ser trazidos. A
Constituição do Estado de São Paulo, por exemplo, dizia que seria necessário, para a criação da CPI, que ela
fosse aprovada pelo todo da Casa Legislativa. O Supremo disse que isso é inconstitucional. Não é possível a
criação de outros requisitos para a constituição da CPI.
E qual a razão disso? O Supremo já disse, várias vezes, que a CPI é um instrumento das minorias parlamentares. Por isso, 1/3 dos Deputados Federais – 171 Deputados Federais –, no mínimo, deve subscrever o
pedido da CPI, bem como 1/3 dos Senadores – 27 Senadores –, no mínimo, deve subscrever o pedido para a
constituição da CPI.
Muito bem. É possível um fato ou a Constituição permite fatos, no plural? Fatos, no plural? Petrobras não
é um fato. Judiciário não é um fato, e nós tivemos uma CPI do Judiciário presidida pelo Senador Antonio Carlos
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Magalhães. O Judiciário não é um fato, mas, no instrumento de criação da CPI, nós tínhamos fatos determinados: primeiro, superfaturamento da obra do TRT em São Paulo; juiz em Campinas que vendia adoção. O liame,
a ligação, a conexão, o link entre esses fatos era o Poder Judiciário.
O requerimento para a constituição desta CPI eu assinei – aliás, fui o segundo a assinar –, como assinei
todas as CPIs que chegaram a esta Casa – todas! Eu sou Senador da República; não sou Senador da Presidência
da República. Um Senador não pode defender a Presidência da República. Por isso, apresentei uma proposta
de emenda à Constituição para proibir parlamentares de exercerem cargos no Executivo, sob pena de renúncia, como ocorre nos Estados Unidos, porque ocorre comprometimento psicológico, comprometimento da
imparcialidade, da capacidade subjetiva no exercício de fiscalizar, Senador Pedro Simon.
Muito bem. Três requisitos. Seria possível a maioria parlamentar – 2/3 – agregar aos fatos determinados
que a minoria escolheu outros fatos? Se a maioria pudesse fazer isso, a maioria estaria inviabilizando os direitos da minoria.
Não é possível que a maioria parlamentar possa subtrair o direito constitucional da minoria de investigar quem quer que seja, desde que o fato seja determinado, desde que o prazo seja certo. Regimentalmente, com essa questão de ordem, nós criaríamos outro requisito para a CPI, e isso não é possível, isso é
inconstitucional.
Precisamos investigar o caso do metrô de São Paulo, sim. Se essa CPI for criada, eu serei o primeiro a
assiná-la, Srª Presidente. Precisamos investigar isso, sim! Precisamos investigar isso, porque recursos do BNDES
e do Tesouro Nacional, em tese, foram violados e desviados através de corrupção. Vamos criar essa CPI, mas
nós não podemos perturbar os fatos determinados que já estão naquele pedido que se encontra protocolado
na Mesa, na Presidência do Senado da República, sob pena de, regimentalmente, nós inviabilizarmos todas as
CPIs, porque aí a maioria ia querer investigar, por exemplo, a obra do Divino Espírito Santo e inviabilizaria toda
CPI. Isso não é possível. Em qualquer mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, em qualquer mandado de segurança manejado por um jejuno em Direito, o Supremo Tribunal Federal concederia uma liminar
para impedir essa teratologia em que a maioria possa inviabilizar os direitos das minorias parlamentares. A CPI
existe para que a maioria possa vencer, mas ela não pode esmagar os direitos das minorias, e o direito das minorias é a fiscalização, é a investigação.
Quero assinar a CPI do metrô de São Paulo ou seja lá de que Estado for, desde que haja recursos federais, mas não me subtraia o direito constitucional de investigar esses fatos determinados que nós assinamos
na semana passada. Fazer isso é enganar a população. Isso me parece, com todo o respeito, chicana. Isso me
parece, com todo o respeito, coisa de quem quer juntar volumes de documentos numa investigação, para que
a investigação não chegue a bom termo. Isso me parece, Senador Pedro Simon, com todo o respeito, coisa daqueles que não querem mostrar a verdade.
Nada, nada tenho contra a CPI do metrô ou o nome que se dê. Sou o primeiro a assinar essa CPI, como
assinei todas, independentemente do partido político que esteja sendo investigado. Aliás, representei o Presidente do meu Partido por ocasião das investigações do Ministério do Trabalho, fiz essa representação lá, no
Ministério Público Federal, como nós fizemos nesse caso. Isso é coerência, Senador Pedro Simon. Isso é coerência! Isso significa que juramos cumprir a Constituição. E não jurei cumprir a Constituição só numa parte,
mas toda a Constituição.
Não é possível trazermos outros fatos para essa investigação. Imagine! Iniciei falando do inquérito policial. Estou fazendo aqui uma comparação bem pedestre entre o inquérito policial e a CPI. Imagine um delegado de polícia que investiga um homicídio, e aí a defesa diz: “Vamos investigar todos os homicídios do Brasil
nesse mesmo inquérito policial.” Isso seria uma palhaçada! Isso não é possível. Os fatos precisam ter conexão,
liame, pertinência temática, precisam ter link. Não é qualquer fato que pode ser conexo. Isso não é possível.
Precisamos de outra CPI, sim, mas essa precisa ser constituída.
Li e reli o art. 58, § 3º, da Constituição. E ali, no § 3º da Constituição, não encontrei nenhuma vedação,
nenhuma proibição quanto à possibilidade de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito em época
de eleição. Não li isso ali. Li e reli o art. 58, § 3º, e não encontrei nenhuma vedação à possibilidade de CPI se o
Ministério Público estiver investigando, se o Tribunal de Contas estiver investigando, porque os objetivos são
diferentes, os objetivos são diversos. São outros os objetivos. A CPI tem objetivo político. Ou é vergonha fazer
política no Brasil? Não é vergonha fazer política no Brasil! O que é vergonha é o que fizeram com a Petrobras,
o prejuízo que deram à sociedade brasileira em razão dos prejuízos que a Petrobras alcançou, Senador Pedro
Simon.
Encerro, dizendo que assinei o requerimento dessa CPI não por ser ano eleitoral. Eu o assinei independentemente de eleição, Senadora Ana Amélia. Tenho a certeza de que V. Exª também o fez. Assinamos essa
CPI porque nós queremos investigar esses fatos. E queremos investigar outros! Nesse caso do metrô de São
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Paulo, assino a CPI. Agora, não posso ser responsabilizado se a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
não instaurou a CPI. Não sou Deputado Estadual pelo Estado de São Paulo. Não posso ser responsabilizado por
algo que não fiz. Não matei Joana d’Arc, Senador Pedro Simon.
Precisamos investigar esses fatos determinados. Agora, agregar outros fatos, com todo o respeito, isso
me parece chicana parlamentar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senador Pedro Taques.
Pela lista dos inscritos, concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Ana Amélia, prezados Senadores, há algo impressionante: se formos para casa agora e se assistirmos na TV Senado à repetição desta sessão desde o início, não vamos acreditar em muita coisa que vimos,
não vamos imaginar que as coisas aconteceram dessa maneira.
Uma das coisas importantes ditas nesta tarde foi a lembrança da CPI do Cachoeira. Gente do Governo
se lembrou da CPI do Cachoeira: “Vocês se lembram da CPI do Cachoeira?” Nós nos lembramos dessa CPI. A
CPI do Cachoeira foi uma CPI em que o processo enviado a esta Casa praticamente estava pronto e acabado,
em que todos os fatos estavam denunciados. Poderíamos enviá-los para a Procuradoria-Geral, dizendo: “É isto
aqui.” Nomeou-se uma comissão de mentirinha, fez-se um acordo de mentirinha entre oposição e situação, e,
nesse acordo, não chamamos os caras de vocês. E a conclusão foi zero a zero.
Hoje, acontece uma coisa interessante: o Brasil está olhando esta sessão? Sim, o Brasil está olhando esta
sessão pelos fatos que estão acontecendo. Vamos fazer justiça. Não foi Governo nem oposição, não foi invenção
da imprensa, não foi o sensacionalismo que fez com que a questão da Petrobras fosse ganhando um espaço
cada vez maior e angustiando o povo brasileiro cada vez mais. As coisas aconteceram, e, desde o início, quando apareceu a primeira informação da compra da empresa no Texas, até a hora definitiva em que a Presidenta
disse que assinou e aprovou o relatório em que não estavam os fatos fundamentais, houve uma sequência de
fatos de uma gravidade realmente impressionante. Se a CPI está sendo pedida agora é porque os fatos aconteceram agora, não é porque os fatos aconteceram antes.
Eu fiz um pronunciamento nesta Casa e fiz um apelo. O assunto realmente é sério: Petrobras. O ano é
um ano eleitoral. É complicado! Vamos tentar fazer um entendimento de alto nível, em que se possa buscar
esclarecer a verdade. Vamos tentar fazer isso. Não vamos repetir o que aconteceu na CPI do Cachoeira, que
humilhou, que envergonhou o Congresso Nacional.
Mas aconteceu o pior. Aconteceu algo muito pior do que o que houve na outra vez. Foi pedida uma
CPI. Havia número regimental e fato determinado. Vem a ilustre Senadora do Paraná, ex-Chefe da Casa Civil, e argumenta que tem de ser um fato, que não podem ser vários fatos. Aí vem a Bancada do Governo e
apresenta uma CPI com quatro fatos totalmente diferentes um do outro, um nada tem a ver com outro. Engloba a CPI da Petrobras e mais os quatro fatos. E nós estamos agora esperando a decisão do Presidente do
Congresso Nacional.
Jurista Pedro Taques, acho o seguinte: o Presidente do Senado apresentou um livro deste tamanho e disse que vai se basear naquele livro. Eu não sei se o que vou propor está naquele livro, mas acho que se podem
acrescentar duas páginas, que isso não vai fazer diferença.
Foi apresentada uma CPI sobre a Petrobras, com assinaturas, com fato determinado e com prazo determinado. Foi apresentada essa CPI, em primeiro lugar. Amanhã, ele vai pegar aquele documento e vai lê-lo. Só
pode despachar de forma favorável. Não há como nem por que despachar em sentido contrário. Aí ele pega
o segundo requerimento e teria de negá-lo. Mas faço a seguinte pergunta: ele não pode, no segundo requerimento, despachar dizendo que os itens 1, 2, 3 e 4 já foram aprovados anteriormente numa CPI? Há meia hora,
aprovei os itens 1, 2, 3 e 4 na CPI que foi requerida. Agora, os itens 6, 7, 8 e 9, referentes ao metrô de São Paulo,
esses não! Quanto a esses, concordo que se deve criar a segunda CPI. Pode ou não pode fazê-lo?
Fale ao microfone, Senador, pois é muito importante ouvir V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Senador Pedro, poder pode. Acho que aqui até
boi voa. Poder pode. Concordo inteiramente com V. Exª. O que ele estaria a fazer aí? Separando os fatos através da sua pertinência ou conexão: os quatro itens referentes à Petrobras e o restante referente ao metrô de
São Paulo, que todos assinamos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Para os quatro itens da Petrobras, há 27 assinaturas.
É um fato determinado. Cria-se a CPI. Agora, a outra CPI ele teria de rejeitá-la. Ora, os quatro primeiros fatos já
geram uma CPI; os outros fatos geram a segunda CPI.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Concordo inteiramente.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Eu acho, com toda a sinceridade, que é a resposta
que o Presidente do Senado deve dar. Se tiver de acrescentar quatro páginas a um livrão daquele, essa será
uma resposta inteligente.
Agora, não age bem o Governo, não age bem. Se o Governo quer criar a CPI do metrô, como diz bem o
companheiro Pedro Taques... Eu também sempre assinei. Há mais de 30 anos, eu assino todas as CPIs!
O nosso querido menino do Amapá, candidato a presidente, já está assinando e vai assinar muitas. Talvez, vá receber, lá adiante, CPI daqui quando for Governo, pois isso faz parte da vida.
Por isso, protocolamos o pedido na Procuradoria-Geral da República, porque já sabíamos que ia acontecer isso, já prevíamos que isso ia acontecer. Por isso, Senadora Ana Amélia, nós estivemos lá com tranquilidade, com serenidade, com imparcialidade, com letras absolutamente normais, pedindo que fosse feita por
um órgão competente, com a isenção que ele tem. Nós achamos que isso devia ser feito. Ali não havia espírito
partidário, ali não havia preocupação com a eleição. Aquele foi apenas um pedido para que o Procurador fizesse aquilo que lhe compete fazer.
Fizemos isso com certa mágoa – eu, principalmente –, porque reconheço que o problema é CPI. Mas
sou obrigado a reconhecer que esta Casa, de alguns anos para cá, não tem isenção, não tem condições de se
transformar num tribunal, de julgar como tribunal.
Vocês que estão aqui não acreditam, mas esta Casa funcionou como um tribunal espetacular, fez o impeachment de um Presidente. A CPI funcionou normalmente. Justiça seja feita ao Collor! Na vaidade dele, ele não
buscou Senador, não buscou maioria, não pressionou, e a isso faço justiça, mas também a Casa não se ofereceu.
Começou como nós, criando a Comissão. Foi indo, foi indo, foi indo, e houve a cassação.
Logo depois, criamos outra CPI, a CPI dos Anões do Orçamento. Cassaram vários, muitos Deputados, e
esta Casa agiu com dignidade. Existia isso nesta Casa. Existia o espírito de a gente entender que, numa CPI, o
Congresso, o Senado ou a Câmara, transforma-se em um verdadeiro tribunal. E o cidadão – é difícil, é realmente difícil –, na hora de dar o voto, se é para cassar alguém ou se é para condenar alguém, ele deve dar o voto
de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua capacidade. Hoje não dá, nem de um lado e nem do
outro lado. A eleição está em jogo.
Por isso eu acho que a realidade é uma só. É criar duas CPIs: a da Petrobras e a do Metrô de São Paulo. Eu
assinarei a do Metrô, se ela vier isolada. Mas acho que, infelizmente, nós estamos numa hora realmente muito
difícil.
Eu fico a pensar para onde nós vamos. Há uma eleição logo ali, uma eleição sobre o destino do povo
brasileiro. Hoje, a dúvida, a interrogação e o temor na realidade do povo brasileiro são um só.
Olhando para a Presidenta, a queda que ela teve na pesquisa é importante, mas eu vi ali um panfleto,
chamando a gente para pegar, na eleição paralela, algo que deve ser contra a Presidenta e contra o Lula. Não é
por esse caminho que nós vamos. Há um movimento que se fala de que o Lula deve ser o candidato. Seria um
absurdo tirar a Dilma para botar o Lula agora. Isso seria, realmente, um passo em falso.
Candidatura do Lula? Não acredito. O Aécio? Um grande candidato. O nosso querido Randolfe? Jovem,
brilhante, mas é uma grande expectativa. Eu tenho o pressentimento de que ele haverá de arrastar multidões
pelo Brasil afora. O ilustre Governador de Pernambuco, que está saindo agora com a Marina, é uma alternativa
realmente muito importante. Eu acho, portanto, que as candidaturas estão colocadas, e o debate das candidaturas deve ser em cima do que vão fazer, do que pretendem fazer. O resto é coisa fora do baralho.
Eu penso muito. O americano Franklin Delano Roosevelt, eleito três vezes, foi um grande presidente. A
vitória foi excepcional, mas o povo americano, depois da sua quarta eleição, determinou: não pode haver mais
do que uma eleição. O Presidente americano é eleito, reeleito e, depois, fica até vendo a mulher ser candidata,
mas ele não pode ser mais candidato.
É algo que se chama rotatividade no poder. Isso eu acho muito importante. Muito importante. Rotatividade no poder significa que os partidos devem se alternar, e a alternância é significativa. Caso contrário, é
isso que se diz: nada mais igual do que o Fernando Henrique no Governo, do que o Lula no Governo, porque
terminam fazendo a mesma coisa.
Por isso, Sr. Presidente, eu acho que nós estamos vivendo uma hora, realmente, significativa. Essa CPI
pode sair, mas nós temos que ter a responsabilidade de fazê-la com dignidade e com seriedade. Seja qual for
a nossa posição, o Brasil em primeiro lugar.
Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Pedro Simon, eu gostaria de convidá-lo para assumir a Presidência, porque sou a próxima oradora a falar na lista dos inscritos. Estou transferindo
para amanhã as matérias constantes da Ordem do Dia de hoje.
Está encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da
Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio
Nunes Ferreira, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009– Complementar (nº 59/1999-Complementar, na Casa de origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.547 e 2.548, de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão Santa.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Kátia Abreu, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 32, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 32, de 2013, do Senador Cristovam Buarque,
que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão e dá outras providências.
Pareceres favoráveis sob nºs 1.176 e 1.177, de 2013, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin; e Diretora, Relatora: Senadora Angela Portela.
5
REQUERIMENTO Nº 1273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga e Luiz
Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
6
REQUERIMENTO Nº 1275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº
237, de 2008 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem
matéria correlata (adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante).
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7
REQUERIMENTO Nº 1276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
8
REQUERIMENTO Nº 1277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
9
REQUERIMENTO Nº 1315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2009, além das Comissões constantes do despacho,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários
de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias).
10
REQUERIMENTO Nº 1332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).
11
REQUERIMENTO Nº 1337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 422, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso prévio indenizado no salário-de-contribuição).
12
REQUERIMENTO Nº 1338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).
13
REQUERIMENTO Nº 1344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (adicional por serviço penoso ao professor).
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14
REQUERIMENTO Nº 1378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.378, de 2013, do Senador Álvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013, por regularem matéria correlata (regimes de planos privados de assistência à saúde).
15
REQUERIMENTO Nº 1394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (criação do Fundo de
Aval para Micro, Pequenas e Médias Empresas).
16
REQUERIMENTO Nº 1413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o trabalho exercido a distância).
17
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre a formação dos professores de educação física).
18
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-complementar, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12,
128, 175, 229, 230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135
e 382, de 2012, todos complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de
Responsabilidade Fiscal).
19
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
20
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
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Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
21
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2013, com o Projeto de Lei do
Senado nº 728, de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da
Justiça do Trabalho).
22
REQUERIMENTO Nº 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (prorrogação de acordo ou convenção coletiva
de trabalho).
23
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 170, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 231 e 233, de 2013, por regularem matéria correlata (gratuidade em cursos técnicos oferecidos pelos serviços sociais autônomos).
24
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 172, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, de 2009, e 31, de 2010, por regularem
matéria correlata (exercício das profissões de pedagogo e psicopedagogo).
25
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 175, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2013 – Complementar, além da Comissão constante do
despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (incidência do ICMS nos serviços de rastreamento).
26
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2013, de sua autoria.
27
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 192, de 2014, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2014 – Complementar, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (concessão
de incentivos fiscais).
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28
REQUERIMENTO Nº 206, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 206, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 159, de 2013; e 31, de 2014, por regularem matéria correlata (valor do Salário Mínimo).
29
REQUERIMENTO Nº 225, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 225, de 2014, da Liderança do Bloco da Maioria, solicitando urgência, nos termos do art. 336, III, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2014 (cria cargos no STJ).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) –Tenho a honra de passar a palavra e a Presidência ao Senador Simon, porque sou a próxima oradora inscrita.
Obrigada.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Com a palavra V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão – eu lhe agradeço muito a gentileza, Senador Pedro Simon –, eu vim à tribuna,
hoje, para falar de um tema relevante, mas não posso me furtar, Senador Simon, depois do que disse V. Exª, do
que disseram os Senadores Pedro Taques, Randolfe Rodrigues e os demais Senadores que falaram, de comentar esse momentoso dia, esse momentoso tema.
Tínhamos a nítida certeza e também a percepção muito clara de que, quando tomamos a iniciativa, como
bem sublinhou V. Exª, de ir ao Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, apresentar uma representação a respeito da Petrobras, em particular da então Presidente do Conselho de Administração da maior estatal
brasileira, que é também um patrimônio nacional, sabíamos que nenhum governo gosta de CPI, Senador. Ninguém, nenhum governo gosta de CPI. Até porque CPI a gente sabe como começa, mas não sabe nunca como
termina. É o lugar-comum a respeito dessas investigações.
Felizmente, aí está agora uma confiança maior no trabalho que o Ministério Público desempenhará a
partir da iniciativa de sete Senadores, que a firmaram e que estiveram juntos: V. Exª, o Senador Randolfe Rodrigues, o Senador Pedro Taques, o Senador Cristovam Buarque, o Senador Rodrigo Rollemberg, o Senador
Jarbas Vasconcelos e eu. Estivemos lá, na presença do Procurador, que, como lembrou bem, vai trabalhar com
serenidade, com agilidade, com rigor, sem estrépito, ou seja, sem holofotes. É assim que nós também imaginávamos e QUE queremos o trabalho do Ministério Público, uma instituição que nós aqui defendemos quando
a PEC 37 esteve para ser examinada.
Então, penso que, de alguma forma, nós cumprimos com o nosso dever ao buscarmos essa instituição,
para que, do ponto de vista técnico, sem a contaminação da disputa eleitoral, promova as investigações necessárias. Mas isso não exclui, Senador Pedro Simon, de modo algum, a possibilidade de que nós, Senadores,
como prevê a Constituição, exercendo legitimamente os nossos mandatos, também participemos de uma CPI.
Não é um ano fácil para se fazer uma CPI. Absolutamente. Todos entendemos isso, mas não podemos ser
censurados, não podemos ser tolhidos num direito que é de competência desta Casa.
Nós respeitamos plenamente o jus sperniandi ou o direito de reclamar do Governo, de fazer a manobra
que faz. Isso faz parte do jogo político. Agora, o que não pode é haver censura ou tolhimento de um direito
inalienável que temos dessa iniciativa legislativa, que é assinar, participar dos trabalhos de uma CPI, que é, por
natureza, uma investigação política, a despeito de estarmos num ano eleitoral.
Não é a sua posição. Não é a posição dos Senadores que estavam presentes, porque sabemos dos riscos
que ela representa para o debate em torno desse tema tão candente. Quanto maior for a seriedade, nós estaremos contribuindo também para a preservação desse patrimônio chamado Petrobras, que é uma empresa
que nos orgulha muito, mas que, há algum tempo, nos preocupa demasiadamente pelo que pode acontecer
com ela, que, como eu disse, é um patrimônio nacional dos trabalhadores da empresa, dos seus engenheiros,
de toda a sua equipe técnica, que têm levado o nome do Brasil para os quatro cantos do Planeta.
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Então, o nosso objetivo não é irresponsável nem é um objetivo de destruir, contaminar ou fragilizar esse
grande patrimônio que representa não só os servidores da ativa, mas também os servidores inativos da Petrobras, porque o fundo de pensão dessa estatal faz a aposentadoria complementar.
E ali, naquela Casa, Senador Pedro Simon, estamos vendo uma vigília dos aposentados da Varig, de vários
dias, mostrando o que aconteceu com o fundo de pensão de aposentadoria complementar. Nós não queremos
nem que a Previ, que é o fundo do Banco do Brasil, nem que o Petros, da Petrobras, e nem que os outros fundos
de pensão de estatais tenham um desfecho tão trágico e tão triste como o que está acontecendo.
Tenho certeza de que, em todo esse elenco de temas que envolvem a Petrobras, não é só o prejuízo na
operação de Pasadena, a compra da refinaria nos Estados Unidos ou a questão da construção da refinaria Abreu
e Lima, em Pernambuco, nessa parceria com o governo da Venezuela. Não é só isso. É um conjunto muito maior
de aspectos que são até intangíveis, que essa marca chamada Petrobras pode e representa o Brasil. Esse é um
patrimônio que não podemos sequer avaliar, pelo que representa em toda a história da conquista – “o petróleo
é nosso” – do petróleo brasileiro. Nós agiremos com grande senso de responsabilidade.
Queria cumprimentá-lo, novamente, Senador Simon, e todos os Senadores que me antecederam, para
registrar esse senso de responsabilidade.
Aproveito, já que falei do Aerus, para dizer que, amanhã, ao meio-dia, Senador Pedro Simon, no Salão
Verde, estarão todos eles reunidos para agradecer o apoio do Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves,
e do Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros. Eles deram abrigo, deram apoio, fazendo contatos com
o Governo Federal para encontrar uma solução para esse caso rumoroso, que já fez milhares e milhares de vítimas, o que não queremos mais. Essa vigília deles vai culminar amanhã com a manifestação do agradecimento
dos aposentados da Varig.
A Varig também era um patrimônio nosso. E nós sabemos, Senador Simon, nós, do Rio Grande do Sul,
que esse patrimônio sumiu. Não queremos que isso aconteça com a Petrobras, uma empresa de economia
mista, com ações negociadas na Bolsa.
Senador Simon, hoje, vou tratar de um tema extremamente relevante – e todos aqui tratamos –, que a
Câmara acabou de aprovar, qual seja, o marco regulatório da internet ou Lei do Marco Civil da Internet, que é
exatamente o nome com o qual está sendo chamado.
Ela já está aqui nesta Casa. Foi aprovada na semana passada na Câmara e está, no momento, em análise
aqui na Casa, que é o PLC 21, de 2014. Esse tema precisa respeitar os princípios da neutralidade, da criatividade
e da liberdade de informação e de expressão na rede.
O Senado não pode, em hipótese alguma, deixar brechas na legislação para decisões unilaterais, como
as tomadas por meio de decretos presidenciais, por exemplo, que comprometam esses princípios básicos universais, indispensáveis ao livre e democrático acesso às informações disponíveis na internet. Isso deve ser feito
sem enfraquecer e limitar obviamente a privacidade das pessoas que acessam a internet.
Aliás, Senador Pedro Simon, eu hoje recebi o representante, Diretor de Relações Institucionais do Facebook, Bruno Magrani, que veio conversar comigo, destacando a importância da atuação parlamentar nas redes
sociais e também falar sobre o Marco Civil da Internet, que está sendo examinado aqui nesta Casa.
Aliás, Magrani lembrou, Senador Simon, que o tema “eleição”, em 2013, no Facebook, só foi superado por
um outro, e este é muito caro a V. Exª. O tema “eleições” foi no mundo inteiro, no Facebook, o segundo mais citado pelos internautas. O primeiro, Senador Pedro Simon, veja só, foi o grande, magnífico, santo Papa Francisco.
Então, eu penso que esta aliança, de ter o Papa Francisco ganho as manchetes da rede do Facebook, ele
mesmo um usuário das redes sociais, junto com eleições que o mundo inteiro vive, algumas nações se mobilizando pelas redes para fazer revolução árabe, a primavera árabe, a força que a rede social tem em relação a isso.
Aliás, o próprio Facebook está promovendo em Brasília, no dia 10 de abril, um seminário com a especialista em redes sociais Katie Harbath. Ela vai falar sobre o objetivo do setor, que é ajudar os políticos e as autoridades do setor público a maximizarem o uso da plataforma digital para fins públicos e sociais.
Quero também informar que, na condição de Presidente...
Aqui está o Deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que foi o Relator do Marco Civil da
Internet na Câmara.
Parabéns, Deputado Molon. Cumprimento-o pela forma como trabalhou nesse tema, pela habilidade
que teve de fazer os consertos. E aqui nesta Casa, da mesma forma.
Agora mesmo, na condição de Presidente da Fundação Milton Campos, entidade vinculada ao meu
Partido, o Partido Progressista, estou promovendo, em muitas capitais brasileiras, um debate sobre o uso das
redes sociais como instrumento e ferramenta importante para a conscientização do cidadão e da cidadã na
participação da política. Não há um convite para entrar, mas um convite para participar do processo eleitoral.
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Por essa rede social, já conquistei uma jovem, pelo Twitter, para disputar a eleição. Em 2010, ela me escrevia e eu respondia. E a jovem Ângela Fachinello, de um pequeno Município do Rio Grande do Sul, Saldanha
Marinho, respondia as mensagens. Quando vi que ela tinha interesse pela política, convidei-a a entrar no meu
Partido, e ela se filiou. Em 2012, dois anos depois, eu a convidei – ela era jovem, estava terminando o curso de
Matemática na Universidade de Passo Fundo – para ser candidata de meu Partido a vereadora. Ela aceitou e
foi a vereadora mais votada no Município de Saldanha Marinho.
Essa é uma prova singela da força da rede social nos mais longínquos rincões de nosso País. Essa força nós
temos que usar para o bem e não para o mal. Não é para difamar, não é para destruir, não é para caluniar. É o
exercício de uso de uma ferramenta tecnológica altamente produtiva para fazer o bem, para fazer a boa política.
E eu acho que, com essa lei agora, Deputado Alessandro Molon – parabéns novamente a V. Exª –, nós
definimos o território, nós protegemos a privacidade do cidadão, para evitar invasão de privacidade, como fez
a Agência de Segurança dos Estados Unidos, que é algo inaceitável, sob todos os aspectos. A Presidente Dilma foi vítima desse processo. Isso vai proteger todos os cidadãos. E é exatamente esse o valor que tem. Mas,
de modo algum, podemos aceitar intromissão nos conteúdos da rede porque isso está, imagino, preservado,
e não só no seu relatório. A questão da neutralidade também é extremamente importante. Portanto, renovo
os cumprimentos a V. Exª.
Nesta semana, os legisladores da União Europeia votarão se a neutralidade da rede deve ser aplicada a
28 países que compõem o Bloco Econômico. Ou seja, nós estamos exatamente atualizadíssimos. No mesmo
momento em que a Europa está discutindo – a velha Europa –, nós aqui estamos no mesmo caminho. Já avançamos, porque decidimos na Câmara, falta só nesta Casa.
No caso do Brasil, penso que não podemos abrir mão da igualdade na rede. Quem controla os cabos
não pode controlar o fluxo das informações. As empresas que dominam as fibras ópticas devem ser neutras,
sem interferir nas informações que trafegam pela internet. O respeito a esse princípio permite que a rede seja
criativa, aberta, muito viva e muito eficiente.
Já que o Parlamento brasileiro se propôs a aprovar, neste ano, uma “Constituição da Internet”, motivada,
sobretudo, no ano passado, pelos condenáveis episódios internacionais de espionagem, essa legislação precisa ser clara, transparente quanto às responsabilidades civis dos usuários da rede e dos provedores de serviços
de informação e de tráfego de dados. E essa preocupação V. Exª teve em grande dose e, por isso, o equilíbrio
do que foi deliberado pela Câmara.
Os internautas precisam ter a segurança de que poderão se conectar às redes sociais, trocar informações
e aprender, por meio do chamado Ensino à Distância (EAD), sem limitações de acessos, bloqueios de conteúdo,
controles ou censura sobre a informação disponível na internet.
Na opinião do especialista em internet Newton Braga Rosa, meu amigo, professor, desde 1973, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Brasil, um dos países mais conectados
do mundo, precisa de garantias ao usuário e também às empresas para que seja possível a democratização da
informação e o crescente acesso aos dados públicos, disponíveis na internet.
É preciso também atenção sobre a privacidade! Como diz a Declaração de Direitos Humanos, “Ninguém
sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência,
nem ataques à sua honra e reputação”.
O contrário disso é caminho perigoso, tortuoso e que limita o pleno e responsável uso da comunicação
e da troca de informações proporcionadas pelo mundo digital.
Concordo com o Relator do Projeto do Marco Civil da Internet, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) aqui do Senado, meu amigo, o competente e combativo Senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, quando diz que pretende observar os princípios da
privacidade e da liberdade de expressão, ao elaborar seu relatório – e aí segue a linha do Deputado Alessandro
Molon. É importante, neste caso, ouvir a sociedade, as empresas, os especialistas, o Governo e os Senadores
durante a tramitação da matéria.
A “Constituição da Internet”, como já está batizada, pela sua relevância, que na Comissão de Constituição
e Justiça será relatada pelo Senador Vital do Rêgo, da Paraíba, também muito dedicado e aplicado, precisa ser
um marco convergente, eficaz, atual, com durabilidade e perene, como devem ser os marcos legais.
Por isso, a importância de manter o respeito à privacidade e à liberdade de expressão como princípio
norteador e fundamental desse importante debate.
Nesta segunda-feira, aliás, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, defendeu a aprovação rápida do
Projeto de Lei do Marco Civil da Internet, sem alterações no Senado. Esta casa, entretanto, deve estar aberta
às diferentes versões. Se for necessário fazer mudanças para aperfeiçoar o projeto que veio da Câmara, esses
ajustes deverão ser feitos. E teremos a decisão política de fazê-lo com a brevidade possível. O que não pode-
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mos é abrir mão de uma responsabilidade que é nossa, assim como foi na Câmara dos Deputados. Nosso compromisso será o aperfeiçoamento da proposta, sem perder de vista princípios básicos constitucionais, como o
respeito à pluralidade de ideias e os preceitos democráticos, princípios que fundamentaram o surgimento da
rede mundial, há 25 anos.
A análise desse marco legal pelo Congresso abre caminho para que os internautas brasileiros possam ter
garantido o direito à privacidade e à não discriminação do tráfego de conteúdos.
E por quê? Repito como se fosse mantra. Porque isto é fundamental: privacidade, neutralidade, transparência e responsabilidade.
O membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e professor de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu da Silveira, reforça que um dos princípios constitutivos
da internet é a chamada neutralidade da rede. O ataque a esse princípio, segundo ele, pode mudar a forma
como a internet tem funcionado e reduzir a criatividade e a diversidade que a caracterizam.
É preciso lembrar também que na internet toda comunicação é feita por pacotes de dados. Pelo princípio da neutralidade, as operadoras de telecomunicações não podem discriminar os pacotes, nem pela origem, nem pelo destino, nem pelo tipo de aplicação. Não importa, segundo os especialistas, que o pacote informacional leve uma parte de um e-mail, de uma página da web, ou de um vídeo. Todos devem ter o mesmo
tratamento na rede.
Há, a meu ver, outras maneiras de aumentar a lucratividade das empresas sem que elas interfiram nesses
fluxos de informações. O ciberespaço deve ser um espaço para a liberdade responsável e, também, cidadã. As
páginas e aplicações das empresas que fazem acordos comerciais com as operadoras de telefonia não podem
ter tratamento diferenciado daqueles sites ou blogs menos privilegiados economicamente.
Permitir viva a criatividade na internet é possibilitar soluções digitais para inúmeros problemas que não
podem ser resolvidos de modo convencional. É importante notar que a internet neutra e livre permite criar
novos conteúdos, novos formatos e novas tecnologias, sem a necessidade de pedir autorização a ninguém, a
qualquer órgão, a ninguém.
Se o princípio da neutralidade não existisse, como seria possível aos jovens Hurley, Chen e Karim lançarem, em 2005, o Youtube, por exemplo?
Vale lembrar que no final dos anos 90, Tim Berners-Lee criou a web; em 1999, Shawn Fanning inventou
o Napster; em 2003, os estonianos – não dá para pronunciar, são nomes muito difíceis – Ahti Heinla, Priit Kasesalu e Jaan Tallinn desenvolveram o Skype, que nos permite falar, especialmente com os familiares, quando
estamos longe, conversar, mostrar onde estão vivendo; e também em 2003, Mark Zuckerberg – e aí está um
grande gênio, um jovem – iniciou o Facebook. A criação de novas tecnologias, portanto, precisa ser livre e sem
limites, depende apenas da criatividade e do talento desses jovens que construíram esse novo mundo de comunicação. Isso é indispensável à inovação e ao desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias.
A internet não pode se tornar uma grande rede de TV a cabo! É impensável, nos dias de hoje, substituir
a cultura da liberdade, que imperou até o momento, pela cultura da permissão.
No Brasil, em 2009, o Comitê Gestor da Internet lançou uma resolução chamada “Princípios para a governança e uso da internet”, em que reafirma a importância da neutralidade e esclarece que a “filtragem ou
privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e muito éticos”.
Isso significa que os motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais, ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento não podem barrar o conceito livre e democrático da rede.
As questões sobre a privacidade também devem estar presentes no debate. Em 2012, por exemplo, o
Código Penal foi alterado pela Lei nº 12.737/12, conhecida como Carolina Dieckmann, para tipificar os crimes
e os delitos virtuais no Brasil. Claro, a nossa famosa atriz, muito bonita por sinal, teve a sua privacidade violada com a publicação de fotos dela de maneira criminosa. Foram ajustes necessários para dificultar as práticas
cibernéticas ilícitas com barreiras à arapongagem, que aconteceu no Brasil recentemente. As denúncias que
vieram à tona no ano passado, com o ex-analista de inteligência norte-americano Edward Joseph Snowden,
que tornou público episódios de espionagem pelos Estados Unidos, serviram para a sociedade brasileira cobrar práticas em favor da privacidade e de um princípio constitucional inalienável, cláusula pétrea de qualquer
regime democrático e da nossa Constituição.
Obviamente, não será possível, com o novo Marco Civil da Internet, acabar com todos os episódios de
espionagem nem com cada um dos casos isolados de levantamentos ilegais de informações, sejam comerciais,
políticas ou pessoais. Quanto maior for, digamos, a tecnologia empregada, o criminoso estará sempre apto a
usar isso para prejudicar alguém. E aí é muito complicado, porque as nossas linhas de inteligência – aquelas
linhas de inteligência e informação – têm que correr também junto e estar preparadas para, logo em seguida,
combater o crime cibernético ou o crime de internet. É preciso entender que no meio virtual as informações são
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compartilhadas livremente e os usuários têm a oportunidade de abastecer a rede com conteúdos diversos. É uma
responsabilidade compartilhada. Um marco legal claro é um norte muito mais seguro para que isso aconteça.
É também preciso esclarecer, nesse importante debate, a diferença entre preservação da privacidade
das pessoas e a censura. Em uma sociedade cada vez mais interconectada, a rede deve ser um espaço de liberdade democrática aberta à comunicação e à livre expressão. Censurá-la é atitude antidemocrática, totalitária
e inaceitável.
Deixá-la também sem regras, de modo libertino, entretanto, é desleixo, irresponsabilidade política, com
potenciais e graves danos econômicos e sociais para o nosso País, daí a relevância desse Marco Civil da Internet.
Não podemos, portanto, como legisladores, deixar brechas para arbitrariedades, pois o mercado de informações funciona também via internet. Já existem, inclusive, disposições legais previstas no Código Penal e
na Lei nº 12.737/2012.
Além disso, tramita aqui na Câmara dos Deputados o PL nº 1211/2011, de autoria do Deputado Ronaldo
Nogueira, do meu Estado, do PTB, que regulamenta a profissão de detetive particular – veja só. É preciso estabelecer limites para a atuação desse profissional em relação à coleta de dados – veja como uma coisa segue
a outra no processo legislativo. O acesso a e-mails e dados pessoais sem a devida autorização dos usuários é
uma prática inaceitável.
Como diz o sociólogo e professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Laurindo Lalo Leal Filho, há dois caminhos práticos e atuais para enfrentar os riscos e armadilhas da internet: educação e legislação.
É importante a conscientização dos perigos envolvidos, por exemplo, na vida íntima, que podem ser
usados de modo criminoso por pessoas mal-intencionadas. Relevante também é um marco legal permitindo
que a internet seja acessível a todos e não apenas a quem pode pagar mais por esses acessos.
Como bem disse o advogado José Carlos Lima, um estudioso do tema:
A internet foi uma das últimas maravilhas do gênio humano depois da imprensa e do avião. Ela nos permite viajar por conhecimentos e por lugares sem sair de onde estamos. Tudo em tempo real. Conectados
à rede mundial de computadores, podemos ir ao famoso museu francês, o Louvre, ou mesmo andar virtualmente pelas belas avenidas de Paris [como a Champs Elysées].
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – Ou visitar qualquer museu do mundo, o Hermitage, lá em
São Petesburgo; o Prado, em Madri; o MAM, nosso Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; o MASP de São
Paulo. Ou essas preciosidades que nós temos, esta rica Amazônia, a diversidade sociológica e antropológica
deste imenso e maravilhoso País chamado Brasil.
A internet chegou a essa população jovem, mas também os mais velhos já estão ligados nela.
Conheço um senhor com quase 86 anos, Luís Sales, lá de Júlio de Castilhos, que dá aula de internet. Uma
vez, visitando a Suécia – onde temos uma Embaixadora competentíssima, casualmente gaúcha, Leda Lúcia
Camargo –, ele queria que o filho dele, que estava junto comigo, o Napoleão Sales, e a Carla Sales, sua mulher,
fôssemos visitar o Museu de Ciências Naturais de Estocolmo, porque lá no acervo estava uma obra de um sueco que esteve no século passado no Rio Grande do Sul. Nós procuramos e encontramos – ela não estava nesse
museu, porque obras raras só permitem a pesquisadores – esse patrimônio, porque o Sr. Luís Sales disse que
havia essa obra, com aquarelas e bicos de pena, com desenhos do século passado de várias regiões do Estado,
como Pelotas e a própria Júlio de Castilhos, por onde passou o Dr. Carl, o sueco que fez essa brilhante narrativa, no século passado, quando não havia internet. Mas o Sr. Luís, aos 85 anos, está usando a internet como
um jovem de 20 anos, sabendo ter a interatividade em todas as redes: Facebook, Twitter e a própria internet.
Então, penso que esse processo é inesgotável, e a Casa não vai faltar à sua responsabilidade de produzir
esse aperfeiçoamento.
Muito obrigada, meu caro Senador Pedro Simon, por ter me ajudado a não encerrar esta sessão sem
esse pronunciamento.
Eu queria agradecer ao Deputado Alessandro Molon. Tive a convivência com V. Exª e já o admirava muito,
e agora, com esse trabalho, como Parlamentar, estou falando do ponto de vista institucional, pessoal e político
do valor desse trabalho feito por V. Exª.
Muito obrigada, Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª e
agradeço a presença do Deputado Molon, que nos honra neste final de sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 8 do corrente,

158

Quarta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2014

terça-feira, às 12 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a homenagear os 25 anos da criação do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – O Senado Federal recebeu da Câmara dos
Deputados o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010 (nº 8.046/2010, naquela Casa), que
trata do Código de Processo Civil.
É o seguinte Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, tramitará, no que couber, nos termos do art. 374, combinado com o art. 285 e 287 do Regimento Interno.
Neste sentido, esta Presidência oficiará as lideranças partidárias para que encaminhem as indicações dos
membros que irão compor a comissão temporária especial que irá examinar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 304, DE 2014
Solicita informações ao senhor Ministro de Minas e Energia sobre a distribuição de convites
da Petrobras para acompanhar o GP Brasil de Fórmula 1 em camarotes da estatal”.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo
Sr. Ministro de Minas e Energia, para que este providencie junto à Petrobras, as seguintes informações:
1. Lista com o nome dos convidados da Petrobras para assistir aos GPs do Brasil de Fórmula 1, em camarotes, nos anos de 2003 até 2013, especificando a relação de cada um deles com a estatal;
2. Qual o custo para a estatal de cada um destes convites? Especificar, a cada ano, os gastos com hotel,
passagens, translado, camarote, entre outros.
3. Os convidados, servidores públicos, cumpriram os padrões de conduta estabelecidos pelo Código de
Conduta da Alta Administração Federal?
4. Qual o critério adotado para a seleção dos convidados que recebem convite da estatal para acompanhar o evento acima citado?
5. Os convidados acima listados podem ser considerados “clientes corporativos” da estatal?
Justificação
O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 28 de março do corrente, publicou matéria intitulada “Estatal deu convite vip para genro de Dilma”, mostrando que a Petrobras recebeu parentes de ministros e parlamentares em camarote no GP Brasil de Fórmula 1, em 2013.
Segundo a matéria,
“Lista inédita dos convidados Vips da Petrobras para assistir ao GP do Brasil de Fórmula 1, em novembro,
revela que o agrado, originalmente usado pela estatal ‘para relacionamento com grandes clientes corporativos”, teve como beneficiados o genro da presidente Dilma Rousseff, Rafael Covolo; dois filhos do
ministro da Fazenda, Guido Mantega; e a irmã, o cunhado e a sobrinha da ministra do Planejamento,
Miriam Belchior, além de parlamentares da base aliada e seus familiares”.
A Comissão de Ética Pública da Presidência da República, inclusive, já decidiu pedir explicações aos ministros Guido Mantega (Fazenda) Ideli Salvatti (Relações Institucionais) e Miriam Belchior (Planejamento) sobre
convites distribuídos a alguns de seus familiares.
Portanto, o Senado Federal deve exigir o mais rapidamente possível as informações aqui solicitadas, pois
as mesmas garantirão que o governo haja de acordo com os interesses nacionais e não de acordo com os seus
próprios interesses e prioridades políticas.
Sala das Sessões, de abril de 2014. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 305, DE 2014
Solicita informações ao senhor Ministro da Fazenda sobre a necessidade de aporte de recursos
do governo na Caixa Econômica Federal com a finalidade de manter a solidez da instituição.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo
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Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie as seguintes informações acompanhadas dos
devidos documentos comprobatórios:
1. O valor total de recursos do Tesouro Nacional aportados na Caixa Econômica Federal desde 2003,
detalhando a data de cada aporte;
2. Os estudos que justificaram tais aportes;
3. Estudos sobre a necessidade de novos aportes do Tesouro na Caixa Econômica Federal;
4. Cópia do acordo fechado entre a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Fazenda, conforme
justificação abaixo;
5. A taxa de inadimplência da Caixa Econômica Federal, em relação a cada tipo de linha de crédito,
desde 2003;
6. A taxa de “alavancagem” dos empréstimos da Caixa Econômica Federal.
Justificação
Segundo informações do jornal “Folha de São Paulo” do último dia 28 de março do corrente, a Caixa Econômica Federal só teria condições financeiras de operar até setembro do ano que vem sem que haja uma nova
injeção de recursos do governo, seu controlador.
O banco estatal já prevê reduzir o ritmo de crescimento dos empréstimos neste ano, em razão dessa
menor disposição de recursos. Por isso, também fechou acordo com o Ministério da Fazenda para reduzir em
quase à metade a parte do lucro que repassa anualmente ao governo. Mesmo desta maneira, caso seja mantido o ritmo pretendido de aumento dos empréstimos (entre 22% e 25%), será imprescindível ao banco receber
um novo aporte de do governo em 2015.
Estimativas preliminares a que o jornal “Folha de São Paulo” teve acesso indicam que a Caixa precisará
de pelo menos R$ 2 bilhões, a partir de setembro do ano que vem, para fechar as contas. Os recursos são necessários principalmente para manter a solidez do banco. A cada R$ 100 que a instituição financeira empresta,
tem que manter pelo menos R$ 11 em caixa. Em dezembro, mantinha R$ 15.
A Caixa Econômica Federal está prestes a esgotar sua capacidade de autogestão sem que recursos do
Tesouro, ou seja, de impostos de todos os brasileiros não cubram o rombo financeiro resultado da falta de
compromisso com o patrimônio público. Dentro desse contexto, é imprescindível que esta Casa tome conhecimento de todos os fatos relacionados à situação da Caixa Econômica Federal, a fim de que se impeça mais
esta dilapidação do patrimônio público.
Sala da Sessão, de abril de 2014. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº306, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as
tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção em ata de Voto de Pesar e
apresentação de condolências à família, pelo falecimento de Belmiro Valverde Jobim Castor,
ocorrido no último sábado, dia 29 de março, em Curitiba, no Paraná.
Justificação
Neste final de semana o Paraná ficou, indiscutivelmente, mais pobre em termos de massa cinzenta.
Prematuramente, vítima de um mal súbito aos 71 anos de idade, perdemos Belmiro Valverde Jobim Castor. Minha opinião sobre ele é uma unanimidade entre todos os paranaenses que o conheceram: era um dos
cérebros mais privilegiados com o qual contamos na vida pública paranaense nas últimas décadas.
Nascido na mineira Juiz de Fora, criado no Rio de Janeiro e paranaense por livre escolha, o economista,
professor e escritor Belmiro Castor pode ser considerado, sem contestações, o implantador do planejamento
na administração pública do nosso estado.
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Bacharel em Direito pela então Universidade do Estado da Guanabara, ele tornou-se PhD em Administração Pública pela University of Southern California. Conquistou o título com tal brilhantismo que tornou-se o primeiro estrangeiro a receber o Prêmio Henry Reining, que a instituição concede aos seus mais destacados alunos.
Tive o privilégio de contar com Belmiro Castor entre os integrantes da minha equipe, como secretário da
Educação, quando governei o Paraná. Mas a atuação dele em nossa vida pública é bem anterior. Foi o saudoso governador Pedro Viriato Parigot de Souza quem, no início dos anos 70, percebeu o talento e o preparo do
ainda jovem Belmiro Castor e o incumbiu de elaborar um projeto de reforma administrativa do estado.
Vitimado por um câncer, Parigot de Souza não pode concluir o mandato e nem implantar o projeto de
reforma. Felizmente seu sucessor, Jayme Canet Júnior, percebeu a importância daquele trabalho e convocou
seu autor, a quem fez secretário de Planejamento, para executá-lo.
O talento, a inteligência e a competência de Belmiro Castor eram tão inquestionáveis que, da mesma
forma como fiz, também o governador que me antecedeu, o saudoso José Richa, convocou Belmiro Castor a
integrar sua equipe, novamente no Planejamento.
A administração pública não foi o único setor para o qual Belmiro Castor contribuiu. Ele também se dedicou ao magistério superior, com marcante atuação, primeiro como professor titular na Universidade Federal
do Paraná, depois na Universidade Positivo, na FAE Business School e no Curso de Doutorado em Administração da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Belmiro Castor era dono de uma incomum capacidade para abordar temas complexos em linguagem
clara e descontraída, sempre com um fino senso de humor. Desde 2005, aos domingos ele brindava os leitores do tradicional diário paranaense Gazeta do Povo com uma coluna, leitura obrigatória para todos quantos
apreciassem análises lúcidas, claras e bem fundamentadas dos assuntos, principalmente da área pública, que
se encontrassem na ordem do dia.
Sempre pronto a colaborar com iniciativas que ajudassem a esclarecer a opinião pública, ele participou,
como coautor, de diversas publicações nas quais problemas da administração pública eram colocados em discussão. Mas deixou uma obra que é um marco – o livro “O Brasil não é para amadores – Estado, governo e burocracia na terra do jeitinho”, que chegou a ser traduzido para o inglês e lançado nos Estados Unidos.
Apesar de sempre ocupado com seu trabalho de especialista em administração pública e professor em
diversas instituições, Belmiro Castor ainda encontrava tempo para participar de atividades culturais e comunitárias. Presidiu a Associação dos Amigos do Arquivo Público do Paraná e o movimento Pró-Paraná; foi atuante
vice-presidente do Instituto Ciência e Fé de Curitiba e da Associação Alírio Pfiffer de Apoio ao Transplante de
Medula Óssea do Hospital de Clínicas de Curitiba; e ainda membro da Academia Paranaense de Letras e do
Conselho Superior da Associação Comercial do Paraná.
Mesmo com tantos compromissos, Belmiro Castor sempre reservava tempo para atuar pessoalmente em
singular projeto, voltado para a comunidade, que criou e desenvolvia com profundo amor, lado a lado com
sua esposa: o Centro Educacional Papa João Paulo II –, uma instituição que proporciona ensino e assistência de
Primeiro Mundo a crianças carentes na localidade de Laranjeiras, zona rural de Piraquara. SF/14898.47818-95
Certamente vai ser muito difícil para a viúva Thereza Elizabeth Bettega Castor, as filhas Adriana e Carolina e o neto Leonardo superar a dor pela prematura e inesperada perda. Mas deve proporcionar algum alívio
a eles saberem que o amoroso marido, pai e avô deixou seu nome inscrito nas páginas da história do Paraná
como um exemplo de brilho, talento, competência, amor ao próximo e sobretudo dedicação ao Paraná que
elegeu como sua terra.
Por todas estas razões, não tenho dúvida de que o Senado Federal irá concordar em que Belmiro Valverde
Jobim Castor é plenamente merecedor desta homenagem que sinto-me honrado em propor.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de Voto de Congratulações e Aplausos para a Excelentíssima Desembargadora Maria das
Graças Pessoa Figueiredo por ter assumido a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas
– TJAM, bem como seja encaminhado o referido voto à nova Presidenta do TJAM, no seguinte
endereço: Avenida André Araújo s/n, CEP: 69.060-000, Manaus/AM.
Justificação
A Desembargadora Graça Figueiredo foi eleita presidenta do Tribunal de Justiça do Amazonas, em votação secreta realizada hoje, e obteve sete votos contra seis de dois outros concorrentes.
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O vice-presidente é o Excelentíssimo Desembargador Aristóteles Lima Thury, e o Excelentíssimo Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes como Corregedor Geral de Justiça.
A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, lançou um livro “Senhora das Justiças” que narra
a brilhante trajetória das mulheres no poder judiciário. A nova presidenta foi a quarta desembargadora, é juíza
de carreira, tomou posse em 20 de setembro de 2004, atuou como coordenadora geral dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais do Amazonas e foi presidenta do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas no biênio 2010/2012;
Parabéns pela eleição para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Vossa Excelência chegou a esse lugar como resultado de seu trabalho, de décadas de dedicação. Desejo toda sorte em sua
nova e dignificante missão.
A sua eleição representa o início de uma nova etapa na qual a nossa mais alta corte cumprirá com o seu
dever, que é o de ser a representação dos princípios éticos e morais que devem estar na base de qualquer sociedade justa.
Sala das Sessões, de abril de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 308, DE 2014
(de autoria do Senador Pedro Simon)
Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros,
Com fundamento no disposto no artigo 255, inciso II, alínea “c”, item 12, combinado com o artigo 101
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência que sobre o Projeto de Lei do Senado nº
558, de 2013, de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que altera o art. 29 da
Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, modificando
a fórmula de reajuste dos benefícios dos segurados da Previdência Social e dá outras providências, também
analise e se manifeste a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Justificação
O PLS nº 558, de 2013, modifica a fórmula de reajuste dos benefícios dos segurados da Previdência Social,
garantindo paridade com os reajustes ocorridos para o teto máximo de contribuição na época de concessão
de cada benefício.
De acordo com a fórmula, na data anual de reajuste, os benefícios de todos os segurados passariam a
ser proporcionais ao teto máximo de contribuição, de acordo com a proporção existente entre o benefício e o
teto máximo de contribuição na ocasião da concessão do benefício.
O projeto decorre da Sugestão Legislativa nº 9, de 2013, apresentada pela Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul (FETAPERGS). Segundo o documento apresentado pela entidade, o objetivo da proposta é manter o poder aquisitivo dos segurados nos mesmos patamares
da época de concessão dos benefícios.
Ainda na justificativa do projeto, alega-se que alterações feitas pelo governo a partir da promulgação
da Lei nº 8.213, de 1991 (que instituiu o Plano de Benefícios da Previdência Social), impuseram perdas significativas aos aposentados e pensionistas. Argumenta-se ainda que os reajustes concedidos aos benefícios com
valores superiores ao de um salário mínimo foram inferiores aos reajustes concedidos aos benefícios no valor
de um salário mínimo, o que trouxe perdas aos aposentados e pensionistas que recebiam os benefícios previdenciários com valores acima do salário mínimo.
Após ser aprovado na CDH o projeto encontra-se em exame na Comissão de Assuntos Sociais. Neste
Colegiado, a matéria recebeu Relatório contrário, oferecido pelo Senador Humberto Costa, que além de argumentos contrários ao mérito da proposição, também rejeitou a matéria alegando infringência a dispositivos
constitucionais e legais, a saber (trechos do relatório):
“Entretanto, vislumbra-se inconstitucionalidade material, por ofensa ao § 5º do art. 195 da Constituição
Federal:
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Art. 195. ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.
.................................................................................................................................................................................................
Com efeito, a proposição majora os benefícios de potencialmente milhões de beneficiários da Previdência
Social, ao conceder reajustes reais a eles, sem especificar como seriam custeados.
Também nesse sentido, com relação à juridicidade, o PLS nº 558, de 2013, não se insere adequadamente
na legislação em vigor. A proposição não respeita o disposto nos arts. nº 16, 17 e 24 da Lei Complementar
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes;
.............................................................................................................................................................
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido
no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
.............................................................................................................................................................
Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado
ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do §5o do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.
.................................................................................................................................................................................................
O pagamento dos benefícios da Previdência Social é definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal como
despesa obrigatória de caráter continuado. Dessa forma, para respeitar o disposto na referida lei, a proposição deveria possuir estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente do reajuste dos benefícios para o exercício em que ela entrasse em vigor e para os dois subsequentes, além de demonstração
da origem dos recursos para o seu custeio.”
Por considerar que sobre estes dois aspectos, juridicidade e constitucionalidade da matéria pairam dúvidas e divergências, é que solicito que sobre esta importante matéria também se pronuncie o Colegiado específico e especializado ao exame destes supracitados aspectos: a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 1º de abril de 2014. – Senador Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 309, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do número 12, alínea c, inciso II do art. 255, combinado com o disposto no art. 104C, do Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2014 seja apreciado pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senador Zeze Perrella.
REQUERIMENTO Nº 310, DE 2014
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do número 12, alínea c, inciso II do art. 255, combinado com o disposto no art. 104C, do Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº 83, de 2014 seja apreciado pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senador Zeze Perrella.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 311, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da Gabriela Teles Messias, vítima de grave acidente envolvendo um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado o referido voto
à sua Tia, Senhora Jaqueline Teles, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº 100, casa 02, Bairro Dom Pedro,
CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava a jovem Gabriela Teles Messias, 26 anos, estava grávida de 7 meses e, infelizmente, o
bebê não sobreviveu ao parto de emergência. Era estudante de psicologia e natural de Cruzeiro do Sul, no Acre.
Trabalhava no setor de vendas de uma concessionária de veículos da cidade, morava com uma prima e
contava com o apoio de quatro primos e um casal de tios, estava muito feliz e se preparava para se tornar mãe
do pequeno Davi. Seu corpo foi sepultado em sua cidade natal.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário.
Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos da jovem Gabriela. Deixo também toda a minha
solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os
familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2014. Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 312, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Tânia Maria da Rocha, vítima de grave acidente envolvendo um
caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado o referido
voto ao Senhor Carlos Henrique, filho da vítima, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº.100, casa 02, Bairro
Dom Pedro, CEP-69040-230, Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava a Senhora Tânia Maria da Rocha, 50 anos, que deixou um filho de 33 anos. Estava
ainda superando a perda de seu pai, falecido há quatro meses. Tinha ido ao centro fazer uma ultrassonografia
e ainda chegou a ligar pra a sua irmã, Vânia, de dentro do micro-ônibus.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário.
Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março. Expresso meus
sentimentos aos familiares e aos amigos da Senhora Tânia. Deixo também toda a minha solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os familiares e amigos
nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin. PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 313, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Rosangela Cardoso da Costa, vítima de grave acidente envolvendo um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado
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o referido voto à Senhora Ademilde Silveira, cunhada da vítima, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº
100, casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP – 69040-230, Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava a Senhora Rosangela, que tinha 39 anos e quatro filhos, de 17, 10, 9 e 7 anos de
idade, que moravam com ela.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário.
Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos da Senhora Rosangela. Deixo também toda a
minha solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 314, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Adriane da Silva Fernandes, vítima de grave acidente envolvendo um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado o
referido voto ao Senhor Leandro Fernandes, primo da vítima, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº 100,
casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP – 69040-230, Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava a Senhora Adriane da Silva Fernandes, que trabalhava como garçonete, inclusive
era madrinha do filho de uma das vítimas do terrível acidente. Adriane foi velada em casa no Bairro da Redenção.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário. Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos da Senhora Adriane. Deixo também toda a minha solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos
os familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 315, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Carlos Alberto da Silva Silveira, vítima de grave acidente envolvendo um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado
o referido voto à Senhora Ademilde Silveira, irmã da vítima, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº 100,
casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava o Senhor Carlos Alberto da Silva Silveira, 50 anos, que era pai de quatro filhos
adultos.
O Senhor Carlos era casado com a Senhora Rosangela Cardoso Costa que também faleceu no acidente.
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O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário. Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos do Senhor Carlos. Deixo também toda a minha
solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os
familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Ricardo Oliveira Santos, vítima de grave acidente envolvendo um
caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado o referido
voto para o Senhor Manoel Carlos Nascimento, Pai da vítima, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº 100,
casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e
de muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul
da capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um
micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava o Senhor Ricardo Oliveira Santos, 34 anos, era industriário e jogador do time de
futebol amador Atlético Transbrasil. Ricardo é o terceiro de cinco filhos. O Pai, Senhor Manoel Carlos Nascimento, 60, contou que na quinta-feira, dia 27 de março, tinha terminado as férias do filho e no dia seguinte
o industriário foi aconselhado a pegar outro ônibus, mas escolheu ir para casa no micro-ônibus da linha 825.
Era o segundo dia de trabalho dele, depois das férias.
Ele tinha saído do trabalho e estava no centro com um amigo. No coletivo, sentou na segunda fileira logo
atrás do motorista e ligou para a família para avisar que estava a caminho de casa. Ele deixou a esposa e duas
crianças com 1 e 9 anos de idade.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário. Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos do Senhor Ricardo. Deixo também toda a minha
solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os
familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 317, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do Domingos Messias de Souza vítima de grave acidente envolvendo um
caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28 de março, bem como seja encaminhado o
referido voto para o Senhor Manoel Carlos Nascimento, Pai da vítima, no seguinte endereço: Rua dos Angelins,
nº 100, casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava o Senhor Messias de Souza, 60 anos, era maranhense, mas vivia há muitos anos
em Manaus, tendo sido um dos primeiros moradores do bairro Hileia. O Senhor Domingos tinha muito gosto
pelo trabalho, e atuava na confecção de moveis, e tinha ido ao centro fazer um orçamento para um cliente.
Segundo relatos de parentes e amigos, era uma pessoa muita calma, não tinha vícios, vivia para a família, e só
saia de casa para trabalhar.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário.
Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
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Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos do Senhor Domingos. Deixo também toda a minha solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos
os familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 318, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de Voto de Pesar pelo falecimento do Sebastião Alves de Araújo vítima de grave acidente envolvendo um
caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado o referido
voto para o Senhor Manoel Carlos Nascimento, Pai da vítima, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº 100,
casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava Sebastião Alves de Araújo, 50 anos, era vendedor autônomo e pai exemplar de
cinco filhos. Sebastião tinha saído de casa no bairro da Paz na última sexta-feira, dia 28 de março, para comprar carne e ingredientes do churrasco em comemoração ao aniversário de um dos filhos, que aconteceria no
dia seguinte.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário.
Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março. Expresso meus
sentimentos aos familiares e aos amigos do Senhor Sebastião. Deixo também toda a minha solidariedade e as
minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os familiares e amigos
nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 319, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Robert da Cunha Moraes, vítima de grave acidente envolvendo
um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28, bem como seja encaminhado o referido voto ao seu Pai, Senhor Raimundo Nonato, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº 100, casa 02, Bairro
Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava o jovem Robert da Cunha Moraes, 27 anos, que dirigia o micro-ônibus no momento do acidente. Seu pai, Senhor Raimundo, mesmo vendo a gravidade da colisão só perdeu a esperança
que seu filho estivesse vivo ao ver o corpo dele sendo removido pelos bombeiros. Trata-se de uma fatalidade, pois Robert não trabalhava como motorista, não era contratado pela empresa e estava ali apenas para
fazer um bico. Seu pai soube da notícia através de amigos que estavam dentro do micro-ônibus e conseguiram sobreviver.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário.
Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março. Expresso meus
sentimentos aos familiares e aos amigos do jovem Robert. Deixo também toda a minha solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os familiares e amigos
nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
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REQUERIMENTO Nº 320, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Lincoln Oliveira de Souza, vítima de grave acidente envolvendo
um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28 de março, bem como seja encaminhado o referido voto ao seu avô, Senhor Rubens Soares de Souza, no seguinte endereço: Rua dos Angelins,
nº 100, casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava o Jovem Lincoln Oliveira de Souza, 21 anos, era recém-formado em Comércio
Exterior e estava voltando do trabalho quando o acidente aconteceu. Antes de sair do centro da cidade ele
ligou para um amigo que não atendeu. Quando o amigo retornou a ligação, atendeu uma mulher avisando
sobre o acidente.
Ele trabalhava como auxiliar administrativo em um escritório no centro da capital e gostava de ouvir
música no trajeto que costumeiramente fazia de ônibus.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário. Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos do jovem Lincoln. Deixo também toda a minha
solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os
familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 321, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Clarice Gomes Pires e do Senhor João Jorge Duarte Pires, marido e mulher, vítimas de grave acidente envolvendo um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em
Manaus, dia 28 deste mês, bem como seja encaminhado o referido voto ao Senhor Bruno Gomes Pires, filho do
casal, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº 100, casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estavam Clarice Gomes Pires, 58 anos, e João Jorge Duarte Pires, 57 anos, Clarice e João
eram casados e moravam na cidade do Rio de Janeiro e passavam férias em Manaus, João tinha se aposentado
há menos de um mês. O Velório do casal ocorreu na Funerária Almir Neves.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário. Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos do casal. Deixo também toda a minha solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os familiares
e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, em 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 322, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Ozaias Costa de Almeida, vítima de grave acidente envolvendo
um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus, dia 28 de março, bem como seja encaminhado o referido voto à sua mãe, Senhora Iracilda Costa de Almeida, no seguinte endereço: Rua dos Angelins, nº
100, casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
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Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estava o Senhor Ozaias Costa de Almeida, 36 anos, que dirigia o caminhão no momento
do acidente. O Senhor Ozaias era Paraense, mas morava em Manaus há cinco anos.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário. Lamento
profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março. SF/14522.45870-38
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos do Senhor Ozaias. Deixo também toda a minha
solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os
familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO Nº 323, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Quézia Guedes de Souza e seu filho Luiz Miguel Guedes de
Souza, vítimas de grave acidente envolvendo um caminhão caçamba e um micro-ônibus, ocorrido em Manaus,
dia 28 de março, bem como seja encaminhado o referido voto à sua Tia, Senhora Juliana Coelho, no seguinte
endereço: Rua dos Angelins, nº 100, casa 02, Bairro Dom Pedro, CEP: 69040-230 – Manaus/AM.
Justificação
Manaus acordou mais triste pelo súbito desaparecimento de 15 brasileiros. Foi um sábado cinzento e de
muita tristeza, pois na sexta feira, dia 28, por volta das 20 horas, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da
capital, ao lado do viaduto Ayrton Senna aconteceu um grave acidente envolvendo uma caçamba e um micro-ônibus, que resultou em 15 vítimas fatais e 20 feridos confirmados.
Entre as vítimas estavam mãe e filho, a jovem Senhora Quézia Guedes de Souza de 25 anos e o pequeno
Luiz Miguel de um ano e meio. A Senhora Quézia tinham ido ao centro de Manaus para tratar de uma festa que
aconteceria no sábado dia 29 de Março.
Quézia sempre pegava esse ônibus que passava próximo a sua casa, na Redenção. Quézia e a tia Juliana
estavam trocando mensagens via celular e, de repente, ela parou de responder. Algum tempo depois, a família soube do acidente.
O caminhão que prestava serviços terceirizados para a Prefeitura de Manaus e vinha no sentido bairro/
centro, colidiu de frente com micro-ônibus da linha 825 (Bairro da Paz), que ia para o sentido contrário. Lamento profundamente o acidente ocorrido na Djalma Batista, na noite de 28 de Março.
Expresso meus sentimentos aos familiares e aos amigos da Senhora Quézia. Deixo também toda a minha
solidariedade e as minhas sentidas condolências às famílias de todas as vítimas. Que Deus conforte todos os
familiares e amigos nesse momento de tanta dor e tristeza.
Sala das Sessões, 31 de março de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 237, DE 2014
Da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sobre o Ofício nº S/2, de 2009,
relativo à documentação encaminhada ao Senado Federal que denuncia casos de tortura supostamente ocorridos na cidade de Picos, no Estado do Piauí.
Relator: Senador Wellington Dias
Relatora “Ad hoc”: Senadora Ana Rita
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I – Relatório
Vem à atenção da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) o Ofício “S” nº 2, de
2009, relativo a ofício do Promotor de Justiça Elói Pereira de Souza Júnior, que denuncia a ocorrência de tortura
no Município de Picos, no Estado do Piauí, além de ameaças àquele membro do Ministério Público piauiense.
As denúncias de tortura recaem sobre policiais militares que lá atuam e contariam com o apoio e a
participação do comandante do batalhão policial militar sediado naquele município. Denuncia, ainda, que o
Conselho Comunitário de Segurança de Picos poderia ser instrumento de apoio financeiro, material e moral à
tortura e a grupos de extermínio.
As alegações de tortura são acompanhadas de laudos médicos, fotos e relatos usados para corroborar
as acusações.
O denunciante também relata ter sido ameaçado pelo comandante da polícia militar local e afirma que
as autoridades estaduais têm tratado com descaso suas queixas. As alegações de ameaças sofridas pelo Promotor Elói Pereira de Souza são fundamentadas em notícias e em transcrições de declarações atribuídas ao
comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos que denotam haver elevado grau de tensão entre integrantes da Polícia Militar e do Ministério Público, em prejuízo da harmonia institucional.
O caso já teria chegado à atenção de diversas autoridades estaduais, federais e de organismos internacionais, bem como do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e de sua seção piauiense. Entre os
documentos apresentados, há cópias de sentenças, de primeira instância, que condenam policiais, inclusive o
citado comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos, pelo crime de tortura.
No Senado Federal, a matéria foi distribuída exclusivamente à CDH.
II – Análise
Nos termos do art. 102-E, VII, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDH opinar sobre
fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle das políticas públicas governamentais relativas aos direitos humanos.
As alegações do Promotor Elói Pereira de Souza Júnior colocam a suspeita de que a prática de tortura
seria aceita e estimulada na cidade de Picos, com a participação direta ou a conivência de agentes públicos
estaduais. Os relatos tratam da violência contra jovens presos, da intimidação de suspeitos, entre outras ações
na busca da confissão de autoria de crimes, incluindo invasões de domicílios – inclusive de pessoas idosas e
com deficiência – para efetuar prisões sem mandado e de violência sexual.
A proteção dos Direitos Humanos é fundamental em qualquer circunstância e, para isso, exige-se a plena
atuação do Estado Democrático de Direito. Assim sendo, cabe a esta Casa instar e exigir dos órgãos públicos
a pronta apuração e a formação dos devidos processos legais contra quem quer que seja acusado de atentar
contra esses direitos.
Contudo, a condenação em primeira instância de policiais militares envolvidos nas denúncias de tortura
nos dá confiança de que o Judiciário não favorecerá a impunidade, tornando desnecessária a intervenção de
órgãos políticos neste caso específico.
III – Voto
Em razão do que foi exposto, concluímos pelo arquivamento do Ofício “S” nº 2, de 2009.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2013.
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PARECER Nº 238, DE 2014
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 3, de 2014 (nº 589/2013, na origem), que encaminha ao Senado Federal a Programação Monetária para o quarto trimestre
de 2013.
Relator: Senador Eduardo Braga
Relator “ad hoc”: Senador Waldemir Moka
I – Relatório
A Presidente da República encaminha ao Senado Federal a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2013, nos termos do §1º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre o Plano Real.
Acompanha a Mensagem a Exposição de Motivos nº 54, de 2013, do Presidente do Banco Central, informando que a Programação Monetária para o quarto trimestre foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional
em sessão de 30 de setembro de 2013.
A Programação Monetária para o quarto trimestre de 2013 está dividida em cinco seções. A primeira
avalia a economia brasileira no terceiro trimestre do ano. As duas seções seguintes descrevem a política monetária no segundo trimestre e no período julho-agosto. A quarta seção apresenta as perspectivas para o quarto
trimestre, e a quinta, as metas indicativas para o mesmo período.
Em relação à economia brasileira, o PIB cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2013 em relação ao trimestre anterior, com destaque, sob a ótica da produção, para o crescimento da agropecuária, e, sob a ótica
das despesas, para o crescimento dos gastos com investimento. Em agosto, a inflação acumulada em 12 meses
medida pelo IPCA aumentou 6,15%, com forte dispersão entre seus componentes: enquanto os preços livres
aumentaram 7,72%, os preços monitorados subiram somente 1,32%. A taxa de desemprego média atingiu
5,6% no trimestre encerrado em julho, patamar baixo quando olhamos a série histórica. Naquele trimestre,
foram gerados 237 mil postos de trabalho formais, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.
Em 2013 até julho, o superávit primário do setor público consolidado somou R$ 54,4 bilhões, ou 2,01%
do PIB. Em relação ao mesmo período de 2012, houve crescimento de 7% nas receitas, porém crescimento
mais elevado das despesas (12,3%), fazendo com que o resultado primário até aquele período fosse inferior
ao observado no mesmo período de 2012 (2,85% do PIB). Houve também deterioração do resultado nominal,
cujo déficit passou de 2,29% do PIB nos primeiros sete meses de 2012, para 3,21% do PIB em igual período de
2013. Similarmente, aumentou a despesa com juros no período: de 5,14% do PIB em 2012 para 5,21% do PIB
em 2013. Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu R$ 1,5 trilhão em julho de 2013, ou 34,1% do PIB.
Em relação ao mesmo período de 2012, houve queda de 1,1 ponto percentual do PIB, em decorrência, sobretudo, da depreciação cambial e do crescimento do PIB corrente.
Em relação ao setor externo, houve deterioração na balança comercial, que passou de resultado superavitário de US$ 13,2 bilhões de janeiro a agosto de 2012 para um déficit de US$ 3,8 bilhões em igual período de
2013. O resultado em conta corrente também se deteriorou, com aumento do déficit de US$ 31,5 bilhões em
2012 para US$ 57,8 bilhões de janeiro a agosto de 2013. Cerca de 2/3 desse valor pode ser financiado com entrada de Investimento Estrangeiro Direto, que atingiu US$ 38,7 bilhões. Já as reservas internacionais totalizavam,
em agosto, US$ 367 bilhões pelo conceito caixa, e US$ 372,8 bilhões pelo conceito de liquidez, cerca de US$ 6
bilhões abaixo do nível observado no início de 2013. Essa queda se deve a intervenções no mercado cambial.
Sobre a política monetária, a Programação avaliou o comportamento dos principais agregados monetários: M1, base monetária restrita, base monetária ampliada e M4. No segundo trimestre de 2013, esses agregados
monetários apresentaram taxas de crescimento acumulada em doze meses entre 6,0% (base restrita) e 12,8%
(base ampliada). Para o período julho/agosto, a expansão em doze meses dos agregados monetários situou-se entre 8,1% (base restrita) e 11,9% (M1). Para todos os agregados, o crescimento observado no 2º trimestre
ficou dentro do intervalo previsto, e o crescimento do período julho/agosto estava até então compatível com
as previsões para o terceiro trimestre.
A Programação Monetária fez também um breve sumário das decisões do Comitê de Política Monetária
(Copom). Explicou que, em abril, a inflação encontrava-se em patamar elevado e havia forte dispersão de preços
relativos, o que a tornava mais resistente a quedas. Diante desse quadro, o Comitê decidiu elevar a meta para
a taxa Selic, de 7,25% a.a. para 7,5% a.a. O movimento de aumento de taxa de juros prosseguiu. Nas reuniões
de julho e agosto, detectou-se nova pressão inflacionária advinda da depreciação cambial, o que fez o Copom
prosseguir com o ajuste da taxa de juros, que atingiu 9,00% a.a. na reunião de agosto.
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Sobre as perspectivas para o quarto trimestre de 2013, a Programação Monetária previu crescimento
moderado para a atividade global, mas com avanços localizados nas economias desenvolvidas, notadamente
nos EUA. Nesse cenário, a liquidez internacional deve manter-se elevada, porém reduzir um pouco em relação
aos valores observados no início do ano. Isso trará alguma pressão sobre a taxa de juros, e, consequentemente, sobre a taxa de câmbio e sua volatilidade. Em relação ao nível de atividade, o PIB teve bom desempenho
no segundo trimestre, mas indicadores coincidentes já mostravam que o terceiro trimestre seria fraco, como,
de fato, foi. O crédito vinha crescendo em ritmo moderado, com tendência de expansão mais acentuada nas
contratações de recursos direcionados e nas realizadas pelos bancos públicos. A política fiscal deveria trazer
menos estímulos para a economia, passando a ter resultados neutros para a política monetária.
Diante desse cenário, a Programação Monetária previu, para 2013, crescimento acumulado em doze meses dos agregados monetários entre 7,3% (para o M4) e 11,7% (para a base ampliada). De acordo com o Banco
Central, a inflação, a despeito de pressões sazonais no primeiro trimestre daquele ano, tenderia a retomar uma
trajetória declinante.
II – Análise
Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, também conhecida como Lei do Real, cabe
à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) emitir parecer sobre a Programação Monetária encaminhada a esta
Casa trimestralmente. O parecer servirá de base para a aprovação ou rejeição in totum da matéria pelo Congresso Nacional, sendo vedada qualquer alteração, consoante determinação contida no § 3º do artigo acima
mencionado.
O cerne da Programação Monetária é a projeção de agregados monetários. Sabemos que em um regime
de metas para a inflação, as decisões do Comitê de Política Monetária (COPOM) para a meta da taxa Selic são
tomadas com base nas projeções de inflação. Isso porque, nesse regime, o objetivo maior da política monetária
é fazer com que a inflação do ano calendário se situe dentre de um intervalo pré-estabelecido. Dessa forma, as
estimativas de crescimento dos diferentes agregados monetários não se constituem no principal instrumento
de política monetária, mas contribuem para avaliar a sua consistência.
Nesse contexto, é importante avaliar a Programação Monetária sob dois prismas: i) a evolução dos agregados monetários tem sido consistente com o regime de metas para a inflação?; ii) as metas para expansão
monetária são consistentes com a estabilidade de preços?
Sobre os valores ocorridos, a Programação Monetária compara aqueles efetivamente observados no
segundo trimestre de 2013, bem como para julho e agosto (dados de que dispunham até então) com os projetados na Programação anterior.
Observa-se, em primeiro lugar, que os valores ocorridos estiveram sempre dentro do intervalo de confiança da projeção. Assim, por exemplo, previa-se que o M4 ao final de agosto estaria entre R$ 3,7 e R$ 5,0
trilhões. O valor efetivo foi de R$ 4,3 trilhões, mais próximo, portanto, do limite inferior da projeção. Para outros agregados, como o M1, o valor efetivo (R$ 298 bilhões) situou-se mais próximo do centro do intervalo de
confiança da projeção (de R$ 278 a R$ 326 milhões). O que importa é que os valores observados situaram-se
dentro dos intervalos, indicando, simultaneamente, que os modelos de demanda por moeda utilizados pelo
Banco Central estão adequados e que a demanda por moeda está estável.
Em segundo lugar, podemos constatar que as taxas de crescimento no acumulado de doze meses dos
agregados monetários no segundo trimestre e nos meses de julho e agosto situaram-se entre 6,0% (para a base
monetária restrita considerando os saldos médios diários de junho) a 12,8% (para o M1, também considerando o saldo médio diário de junho). Observa-se, portanto, que os agregados monetários evoluíram aproximadamente de acordo com o aumento da inflação no período, que foi de 6,70% no acumulado de doze meses
encerrados em junho, e de 6,09% no acumulado de doze meses encerrados em agosto.
Em relação às projeções, elas são feitas a partir de modelos econométricos que utilizam variáveis como
o crescimento esperado do PIB, a trajetória esperada para a taxa Selic, operações de crédito do sistema financeiro, massa salarial, restituições de imposto de renda, alíquota de compulsórios, entre outras variáveis. A
Programação Monetária prevê que, para todo o ano de 2013, a variação dos agregados monetários se situará
entre 7,3% (variação projetada para o M4) e 11,7% (variação projetada para a base ampliada). Trata-se de valores próximos ao da inflação então projetada para o ano, de 5,8%, apresentada no Relatório de Inflação de
setembro de 2013. O fato de os agregados monetários crescerem a taxas pouco mais altas que a inflação não
é preocupante. Em primeiro lugar, porque tais desvios são comuns no curto prazo; em segundo lugar, porque
parte do aumento projetado para os agregados monetários está associado ao aumento de demanda por moeda decorrente do aumento do PIB real.
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Merece também destaque o fato de a relação M4/PIB ter-se estabilizado ao longo de 2013, inclusive
considerando-se os valores projetados para o último trimestre do ano, o que indica não estar havendo descontrole do agregado monetário mais amplo. Similarmente, a ausência de tendência ascendente dos multiplicadores da base monetária restrita e ampliada indicam que a geração de moeda pelo sistema financeiro, via
crédito, está controlada.
Adicionalmente, sabemos que a inflação medida pelo IPCA atingiu 5,91% em 2013, dentro, portanto, do
intervalo de tolerância permitido pelo Conselho Monetário Nacional. Podemos concluir, portanto, que a evolução dos agregados monetários no ano passado foi compatível com o regime de metas para inflação.
III – Voto
Pelas razões expostas, voto pela aprovação da Programação Monetária para o quarto trimestre de 2013,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 48, DE 2014
Aprova a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2013.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2013, nos termos da Mensagem nº 3, de 2014, (nº 589, de 2013, na origem), da Presidente da República.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 1º de abril de 2014.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995
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. 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.
.........................................................................................................................................................................................................................
PARECER Nº 239, DE 2014
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 507,
de 2007, do Senador Jayme Campos, que altera a redação do art. 9º da Lei nº 9.986, de 18 de
julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e
dá outras providências, para dispor sobre a exoneração de seus dirigentes.
Relator: Senador Eduardo Braga
I – Relatório
Vem à análise desta Comissão, em decisão terminativa, nos termos do inciso I do art. 91 e da alínea f do
inciso II do art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 507,
de 2007, de autoria do Senador Jayme Campos.
O PLS altera o art. 9º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que, por sua vez, dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladoras.
De acordo com a atual legislação, os Conselheiros e Diretores dessas autarquias em regime especial só
podem perder o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar (art. 9º, caput, da Lei nº’ 9.986, de 2000).
Segundo o novo regramento proposto, será criada uma nova hipótese de exoneração desses dirigentes,
qual seja: a aprovação de voto de censura por dois terços dos membros do Senado Federal.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
Cabe a esta Comissão, nos termos dos incisos I e II do art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, assim como se pronunciar quanto ao seu mérito.
Em cumprimento a tal atribuição, esta Comissão concluiu pela rejeição do projeto, por vícios de constitucionalidade e juridicidade.
Com a devida vênia, o PLS nº 507, de 2007, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa,
pois a organização administrativa, especialmente no que tange ao provimento de cargos, está incluída entre
as de competência exclusiva do Presidente da República, pelo que se verifica impedimento dos membros do
Senado para legislar sobre o tema proposto.
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O § 1º do art. 61, combinado com os incisos XIV e XXV do art. 84, todos da Constituição Federal de 1988,
estabelecem ser competência privativa do Presidente da República prover os cargos públicos e nomear os seguintes servidores, incluídos os dirigentes das Agências Reguladoras, segundo a lei de sua criação.
Considerando que o “ato de exoneração”, por simetria de atos, dá-se pela mesma forma que o ato de
provimento, conclui-se que o prosseguimento do feito ofenderia o Princípio Republicano, segundo o qual o
Sistema Federativo de Estado pode ser dividido em Poderes, independentes e harmônicos entre si.
Ademais, entende-se que também há violação do Princípio da Separação de Poderes, segundo o qual as
funções constitucionais dc cada esfera de poder da União não podem ser delegadas ou usurpadas pelas outras.
Com fulcro em tais razões, esta Comissão entendeu que o resultado inevitável da aprovação do Projeto
de Lei em comento seria uma legislação eivada de inconstitucionalidade, porque atentatória aos fundamentos
do Estado Democrático de Direito instituído no País.
III – Voto
Por todo o exposto, e considerada a deliberação adotada por esta Comissão na reunião ordinária de 26
de março de 2014, foi aprovado parecer pela rejeição do PLS nº 507, de 2007.
Sala da Comissão, 26 de março de 2014.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
.........................................................................................................................................................................................................................
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;
.........................................................................................................................................................................................................................
XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
.........................................................................................................................................................................................................................
LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 9º Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.
.........................................................................................................................................................................................................................
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Ofício nº 56/14 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 26 de março de 2014
A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 507, de 2007, que “Altera a redação do art. 9º da Lei nº 9.986, de
18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras
providências, para dispor sobre a exoneração de seus dirigentes”, de autoria do Senador Jayme Campos.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
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VOTO VENCIDO
Relator: Senador Luiz Henrique
I – Relatório
Vem à análise desta Comissão, em decisão terminativa, nos termos do inciso I do art. 91 e da alínea f do
inciso II do art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 507,
de 2007, de autoria do Senador Jayme Campos.
O PLS altera o art. 9º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que, por sua vez, dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladoras.
De acordo com a atual legislação, os Conselheiros c Diretores dessas autarquias em regime especial só
podem perder o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar (art. 9º, caput, da Lei nº 9.986, de 2000).
Segundo o novo regramento proposto, será criada uma nova hipótese de exoneração desses dirigentes,
qual seja: a aprovação de voto de censura por dois terços dos membros do Senado Federal.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
Cabe a esta Comissão, nos termos dos incisos I e II do art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição, assim como se pronunciar quanto ao seu mérito.
O projeto não apresenta vícios de constitucionalidade, juridicidade ou regimentalidade, nem ostenta
defeitos de técnica legislativa.
A matéria de que trata o projeto insere-se na competência do Congresso Nacional, nos termos do art.
48, caput, da Constituição Federal (CF). Com efeito, compete à União, no exercício de sua autonomia política
constitucionalmente assegurada, legislar acerca das entidades que compõe a Administração Indireta Federal,
bem como sobre os servidores que a integram.
A tramitação deu-se de forma regular. A iniciativa parlamentar foi exercida com base no caput do art. 61 da
CF, não se subsumindo a nenhum caso de iniciativa privativa de outros Poderes. Realmente, não se está criando
órgão, nem cargo, nem tratando sobre o regime jurídico dos servidores públicos (matérias que seriam de iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos das alíneas a, c e e do inciso II do § 1º do art. 61 da Constituição), mas apenas regulamentando o procedimento de perda do cargo por dirigentes de agências reguladoras.
No mérito, a proposição mostra-se de fundamental importância, sendo conveniente e oportuna sua aprovação.
As agências reguladoras precisam de constante acompanhamento do Congresso Nacional, uma vez que, em
virtude do importante papel que desempenham na concessão e fiscalização de serviços públicos, estão constantemente sujeitas a pressões dos setores regulados, o que pode afetar o desempenho dos Diretores ou Conselheiros.
Dessa forma, é imprescindível que esta Casa, no exercício da função fiscalizatória que lhe foi conferida pela
Constituição Federal (CF), tenha o poder de, mediante voto de censura aprovado pelo quórum qualificado de 2/3
dos seus membros, possa destituir os dirigentes de agências que não estejam cumprindo a contento suas funções.
Aliás, essa atribuição nada mais é que consequência lógica do princípio da simetria. Com efeito, se cabe a
este Senado Federal, privativamente, aprovar (após arguição pública) a escolha dos titulares das agências (art. 52, f,
da CF), nada mais lógico que lhe seja conferida também a prerrogativa de dispensá-los, mediante voto de censura.
Por outro lado, o PLS tem o cuidado de submeter essa decisão a quórum elevado (2/3), e mesmo assim
por iniciativa da maioria absoluta dos Senadores. Igualmente, ainda garante, de outra parte, uma maior proteção aos dirigentes dessas autarquias, ao subordinar a exoneração em virtude de processo administrativo disciplinar à aprovação da maioria absoluta do Senado Federal, devolvendo a esta Casa o papel de protagonista
na fiscalização das políticas públicas relativas a setores regulados.
III – Voto
Por todos esses motivos, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto
de Lei do Senado nº 507, de 2007, e, votamos, quanto ao mérito, pela sua aprovação.
Sala da Comissão,
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PARECER Nº 240, DE 2014
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n° 42, de 2005, do Senador Paulo Paim e outros senadores, que altera o inciso I do art. 109, e
inciso VI e § 2° do art. 114 da Constituição Federal, atribuindo à Justiça do Trabalho competência para processo e julgamento de causas originadas de acidentes de trabalho por dolo ou
culpa do empregador e dissídio coletivo de trabalho.
Relator: Senador Humberto Costa
I – Relatório
Vêm a exame desta Comissão, a Proposta de Emenda à Constituição n° 42, de 2005, do Senador Paulo
Paim e outros Senadores, que altera o inciso I do art. 109 e inciso VI e § 2° do art. 114 da Constituição Federal,
atribuindo à Justiça do Trabalho competência para processo e julgamento de causas originadas de acidentes
de trabalho, por dolo ou culpa do empregador, e dissídios coletivos de trabalho em que sejam parte entes de
direito público externo e da administração pública.
A justificação fundamenta-se na necessidade de ser vencida discussão sobre competências residuais da
Justiça Comum para o tema. Dizem os subscritores que o objetivo é: “... pôr cobro a uma estéril polêmica entre nossos Tribunais Superiores, cuja única vítima e prejudicado maior será sempre o trabalhador acidentado,
pela demora no deslinde dos feitos de seu interesse, motivada por tais conflitos de competência, é que tentamos dar aos dispositivos constitucionais em disputa a redação mais clara possível e mais afeita à intenção do
Constituinte Derivado da Emenda Constitucional n° 45, de 2004, que, sem dúvida, foi o de ampliar o espectro
de atribuições da Justiça do Trabalho em beneficio do trabalhador brasileiro”.
Em relação às mudanças na competência da Justiça do Trabalho, relativas ao julgamento de dissídios coletivos, os autores propõem a ampliação das atribuições da Justiça Especializada para incluir dissídios em que
estão presentes entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do
Distrito Federal, dos Estados e da União. Fundamenta-se para tanto no principio da inafastabilidade da jurisdição.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
Nos termos do art. 101, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania proferir parecer sobre esta Proposta de Emenda à Constituição.
A iniciativa foi subscrita por mais de um terço dos membros do Senado Federal, estando de acordo com
a disposição do art. 60, 1, da Constituição Federal.
Não se verifica, ademais, conflito com as cláusulas pétreas da Constituição, arroladas no art. 60, § 4°, nem
a ocorrência dos impeditivos constantes dos seus §§ 1º e 5º, quais sejam, a vigência de intervenção federal,
estado de emergência ou de sítio e a existência de proposta materialmente idêntica que tenha sido rejeitada
ou tida prejudicada na mesma sessão legislativa.
Do ponto de vista formal, portanto, não há elementos que obstem seu processamento, devendo a análise se concentrar, assim, nos seus aspectos materiais.
Examinemos, então, o mérito da proposta de emenda à Constituição. A proposição anda bem quando
supera impasse doutrinário e jurisprudencial quanto à questão dos danos morais e materiais decorrentes de
acidentes de trabalho.
Objetiva-se remeter à Justiça do Trabalho todas as questões relativas aos acidentes de trabalho, em caso
de dolo ou culpa do empregador. Parece-nos que a Justiça especializada está mais apta a decidir e julgar essas
questões, dado o seu conhecimento do contexto em que se travam as relações de trabalho. A decisão sobre
um conjunto de direitos relativos ao trabalho, referentes à mesma relação, representa economia processual e
evita sentenças contraditórias, que podem desacreditar a justiça.
Do ponto de vista meramente técnico, entretanto, parece-nos que a proposta promove certa confusão
ao introduzir no texto do inciso I do art. 109 da Carta Magna, norma sobre a competência para as ações relativas ao recebimento de prestações previdenciárias.
Dada a participação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social nessas ações parece-nos, no mínimo,
problemática a remessa da matéria à Justiça do Trabalho. A discussão sobre benefício pode incluir a definição
de qual é o beneficio cabível e até o reajuste de proventos e a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária seriam levados a um novo Juízo. Ademais, não detectamos, na justificação da proposta,
intenção do autor nesse sentido.
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Então, em nosso entendimento, ao apenas excluir as ações “que visem a recebimento de prestações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho” da competência dos juízes federais, o texto não esclarece a
quem competiria o julgamento dessas ações, quando a presença, como parte, de uma autarquia remete tais
matérias exatamente à Justiça Federal e à Justiça estadual, sendo esta última competente sempre que, no foro
de domicílio dos segurados e beneficiários, não tiver sede de vara do juízo federal.
O texto, então, não parece de acordo com os objetivos dos autores, restritos às questões “acidentárias”
em que participam empregados e empregadores. Por essa razão, no substitutivo que estamos propondo, excluímos a referência aos assuntos previdenciários e as referências aos acidentes de trabalho, que são remetidas
para o inciso VI do art. 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho.
Por outro lado, consideramos imprópria a referência à atitude dolosa ou culposa do empregador, como
fator necessário para definir a competência da Justiça do Trabalho. Os motivos causadores do acidentes só poderão ser averiguados no curso do processo e podem não ser visíveis de imediato. Também as indenizações
previstas na legislação civil, com responsabilidade objetiva do empregador (Parágrafo único do art. 927 e inciso
III do art. 932, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil), devem, na nossa visão, ser analisadas
no âmbito do processo trabalhista. Em suma, as ações fundamentadas em acidentes de trabalho, que não tenham natureza previdenciária, devem caber à justiça especializada.
A modificação seguinte, no § 2° do art. 114 da Constituição Federal, parece-nos mais problemática. Quando
os dissídios envolvem entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, surgem questões orçamentárias, de responsabilidade fiscal e de
planos de carreira que a Justiça do Trabalho não está, em nosso entendimento, em condições de avaliar e julgar.
Os conflitos seriam inevitáveis e a separação entre os poderes, constitucionalmente fixada, não seria respeitada. Imagine-se um Juiz do Trabalho concedendo “medida liminar ou antecipação de tutela” para conceder aumentos salariais para determinadas categorias profissionais de trabalhadores ligados aos Municípios, por exemplo.
Isso inviabilizaria qualquer planejamento administrativo, pois o Poder Executivo poderia ser surpreendido, a qualquer momento, com concessões do Poder Judiciário, mesmo que justas, mas inviáveis do ponto de
vista da responsabilidade fiscal e dos limites orçamentários.
Com base nessa análise, optamos por apresentar substitutivo que concentra-se nos objetivos mais claros
e meritórios dos proponentes. Também julgamos desnecessária a referência explícita ao inciso XXVIII do art.
7º, nas modificações introduzidas no inciso VI do art. 114, todos da Carta Magna.
III – Voto
Por todo o exposto somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 42, de 2005, na forma do substitutivo a seguir.
EMENDA N° 1– CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 42, DE 2005
Altera o inciso I do art. 109, e o inciso VI do art. 114 do art. 114 da Constituição Federal para
atribuir à Justiça do Trabalho competência para processo e julgamento de causas originadas
de acidentes de trabalho.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O inciso 1 e o § 3° do art. 109 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 109. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes e oponentes, inclusive nas decorrentes de acidentes de trabalho, exceto as de falência e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
....................................................................................................................................................................................................
§ 3° As causas de competência da justiça federal poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual, quando a comarca não for sede de vara do juízo federal, nos termos da lei” (NR)
Art. 2° O inciso VI do art. 114 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 114. .................................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................................................
VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrente da relação de trabalho, inclusive as que envolvam acidentes de trabalho.
..................................................................................................................................................................................... “ (NR)
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 26 de março de 2014.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
.........................................................................................................................................................................................................................
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
.........................................................................................................................................................................................................................
§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
.........................................................................................................................................................................................................................
§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta
e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias
decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas.
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional
n° 45, de 2004)
.........................................................................................................................................................................................................................
VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (Incluído peia Emenda Constitucional n° 45, de 2004)
.........................................................................................................................................................................................................................
§ 2° Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas,
de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas
anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004)
.........................................................................................................................................................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera dispositivos dos arts. 5°, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112,
114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
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LEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Institui o Código Civil.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvorvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
.........................................................................................................................................................................................................................
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho
que lhes competir, ou em razão dele;
.........................................................................................................................................................................................................................
DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA,
NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Humberto Costa
I --Relatório
Vêm a exame desta Comissão, a Proposta de Emenda à Constituição n° 42, de 2005, do Senador Paulo
Paim e outros Senadores, que altera o inciso I do art. 109 e inciso VI e § 2° do art. 114 da Constituição Federal,
atribuindo à Justiça do Trabalho competência para processo e julgamento de causas originadas de acidentes
de trabalho, por dolo ou culpa do empregador, e dissídios coletivos de trabalho em que sejam parte entes de
direito público externo e da administração pública.
A justificação fundamenta-se na necessidade de ser vencida discussão sobre competências residuais da
Justiça Comum para o tema. Dizem os subscritores que o objetivo é: “... pôr cobro a uma estéril polêmica entre nossos Tribunais Superiores, cuja única vítima e prejudicado maior será sempre o trabalhador acidentado,
pela demora no deslinde dos feitos de seu interesse, motivada por tais conflitos de competência, é que tentamos dar aos dispositivos constitucionais em disputa a redação mais clara possível e mais afeita à intenção do
Constituinte Derivado da Emenda Constitucional n° 45, de 2004, que, sem dúvida, foi o de ampliar o espectro
de atribuições da Justiça do Trabalho em benefício do trabalhador brasileiro”.
Em relação às mudanças na competência da Justiça do Trabalho, relativas ao julgamento de dissídios coletivos, os autores propõem a ampliação das atribuições da Justiça Especializada para incluir dissídios em que
estão presentes entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do
Distrito Federal, dos Estados e da União. Fundamenta-se para tanto no princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
Nos termos do art. 101, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania proferir parecer sobre esta Proposta de Emenda à Constituição.
A iniciativa foi subscrita por mais de um terço dos membros do Senado Federal, estando de acordo com
a disposição do art. 60, I, da Constituição Federal.
Não se verifica, ademais, conflito com as cláusulas pétreas da Constituição, arroladas no art. 60, § 4°, nem
a ocorrência dos impeditivos constantes dos seus §§ 1° e 5°, quais sejam, a vigência de intervenção federal,
estado de emergência ou de sítio e a existência de proposta materialmente idêntica que tenha sido rejeitada
ou tida prejudicada na mesma sessão legislativa.
Do ponto de vista formal, portanto, não há elementos que obstem seu processamento, devendo a análise se concentrar, assim, nos seus aspectos materiais.
Examinemos, então, o mérito da proposta de emenda à Constituição. A proposição anda bem quando
supera impasse doutrinário e jurisprudencial quanto à questão dos danos morais e materiais decorrentes de
acidentes de trabalho.
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Objetiva-se remeter à Justiça do Trabalho todas as questões relativas aos acidentes de trabalho, em caso
de dolo ou culpa do empregador. Parece-nos que a Justiça especializada está mais apta a decidir e julgar essas
questões, dado o seu conhecimento do contexto em que se travam as relações de trabalho. A decisão sobre
um conjunto de direitos relativos ao trabalho, referentes à mesma relação, representa economia processual e
evita sentenças contraditórias, que podem desacreditar a justiça.
Do ponto de vista meramente técnico, entretanto, parece-nos que a proposta promove certa confusão
ao introduzir no texto do inciso I do art. 109 da Carta Magna, norma sobre a competência para as ações relativas ao recebimento de prestações previdenciárias.
Dada a participação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social nessas ações parece-nos, no mínimo,
problemática a remessa da matéria à Justiça do Trabalho. A discussão sobre benefício pode incluir a definição
de qual é o beneficio cabível e até o reajuste de proventos e a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária seriam levados a um novo Juízo. Ademais, não detectamos, na justificação da proposta,
intenção do autor nesse sentido.
Então, em nosso entendimento, ao apenas excluir as ações “que visem a recebimento de prestações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho” da competência dos juízes federais, o texto não esclarece a
quem competiria o julgamento dessas ações, quando a presença, como parte, de uma autarquia remete tais
matérias exatamente à Justiça Federal e à Justiça estadual, sendo esta última competente sempre que, no foro
de domicílio dos segurados e beneficiários, não tiver sede de vara do juízo federal.
O texto, então, não parece de acordo com os objetivos dos autores, restritos às questões “acidentarias”
em que participam empregados e empregadores. Por essa razão, no substitutivo que estamos propondo, excluímos a referência aos assuntos previdenciários e as referências aos acidentes de trabalho, que são remetidas
para o inciso VI do art. 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho.
Por outro lado, consideramos imprópria a referência à atitude dolosa ou culposa do empregador, como
fator necessário para definir a competência da Justiça do Trabalho. Os motivos causadores do acidentes só poderão ser averiguados no curso do processo e podem não ser visíveis de imediato. Também as indenizações
previstas na legislação civil, com responsabilidade objetiva do empregador (Parágrafo único do art. 927 e inciso
III do art. 932, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil), devem, na nossa visão, ser analisadas
no âmbito do processo trabalhista. Em suma, as ações fundamentadas em acidentes de trabalho, que não tenham natureza previdenciária, devem caber à justiça especializada.
A modificação seguinte, no § 2° do art. 114 da Constituição Federal, parece-nos mais problemática. Quando
os dissídios envolvem entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, surgem questões orçamentárias, de responsabilidade fiscal e de
planos de carreira que a Justiça do Trabalho não está, em nosso entendimento, em condições de avaliar e julgar.
Os conflitos seriam inevitáveis e a separação entre os poderes, constitucionalmente fixada, não seria respeitada. Imagine-se um Juiz do Trabalho concedendo “medida liminar ou antecipação de tutela” para conceder aumentos salariais para determinadas categorias profissionais de trabalhadores ligados aos Municípios, por exemplo.
Isso inviabilizaria qualquer planejamento administrativo, pois o Poder Executivo poderia ser surpreendido, a qualquer momento, com concessões do Poder Judiciário, mesmo que justas, mas inviáveis do ponto de
vista da responsabilidade fiscal e dos limites orçamentários.
Com base nessa análise, optamos por apresentar substitutivo que concentra-se nos objetivos mais claros
e meritórios dos proponentes. Também julgamos desnecessária a referência explícita ao inciso XXVIII do art.
7°, nas modificações introduzidas no inciso VI do art. 114, todos da Carta Magna.
III – Voto
Por todo o exposto somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2005, na forma do substitutivo a seguir.
EMENDA N° – CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 42, DE 2005
Altera o inciso I do art. 109, e o inciso VI do art. 114 do art. 114 da Constituição Federai para
atribuir à Justiça do Trabalho competência para processo e julgamento de causas originadas
de acidentes de trabalho.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
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Art. 1º O inciso I do art. 109 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 109. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas
na condição de autoras, rés, assistentes e oponentes, exceto as de falência e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
..................................................................................................................................................................................... “ (NR)
Art. 2° O inciso VI do art. 114 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 114. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrente da relação de trabalho, inclusive as que envolvam acidentes de trabalho.
..................................................................................................................................................................................... “ (NR)
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão,

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 237, de 2014,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/2, de 2009.
A Presidência, em cumprimento à sua conclusão, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 238,
de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 3, de 2014 (nº 589/2013, na origem),
que conclui pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2014, que aprova a Programação
Monetária para o 4º trimestre de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis para recebimento de emendas, nos termos do
art. 235, II, f, do Regimento Interno, e constará da pauta da próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Foi lido anteriormente Parecer nº 239, de
2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pela rejeição, por inconstitucionalidade,
do Projeto de Lei do Senado nº 507, de 2007.
Uma vez que o parecer 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 (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 17, de
2014 (nº 87/2014, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de fevereiro de 2014, tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 17, DE 2014
Aviso nº 87/GMF/MF-DF
Brasília, 26 de março de 2014
Assunto: Art. 41 e §§ 1º e 2º do art. 24 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001
Excelentíssimo Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal (RSF) nº 43/2001, encaminho documentação anexa contendo, além de relatório com as características das operações de crédito analisadas no âm-
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bito deste Ministério no mês de fevereiro de 2014, tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Informo que os dados relativos às dívidas consolidadas foram
extraídos pela Caixa Econômica Federal dos Relatórios de Gestão Fiscal, publicados no Sistema de Coleta de
Dados Contábeis dos Entes da Federação – SISTN e elaborados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
em cumprimento ao art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).
2. Quanto ao atendimento ao disposto no § 2º do art. 24 da RSF 43/2001, editou-se a Portaria STN nº 227,
de 11 de abril de 2011, que estabelece procedimentos de comunicação pelo Ministério da Fazenda ao Poder
Legislativo local, ao Tribunal de Contas competente e ao Senado Federal em caso de constatação de irregularidades na instrução de processos de autorização regidos pela RSF nº 43/2001. As irregularidades constatadas
no período são comunicadas por meio do Anexo 4, para atendimento ao § 2º art. 24 da RSF nº 43/2001.
3. Destaco que informações detalhadas acerca de cada operação de crédito enquadrada na situação descrita no parágrafo anterior, tais como Ente Federativo, Instituição Credora, valor, tipo de operação e condições
financeiras, constarão de relatório anexo a este Ofício.
4. Esclareço que as informações ora encaminhadas estão dispostas nos seguintes anexos:
• Anexo 1 – Tabela demonstrativa da posição de endividamento dos Estados e do Distrito Federal,
em atendimento ao inciso I, artigo 41 da RSF nº 43/2001:
• Anexo 2 – Tabela contendo a posição de endividamento dos Municípios, em atendimento ao inciso I, artigo 41 da RSF nº 43/2001;
• Anexo 3 – Tabela contendo cada uma das operações de crédito deferidas e não deferidas no período, bem como o número de instituições financeiras participantes das operações de crédito autorizadas no período, classificadas por tipo de operação em atendimento aos incisos II e III, artigo 41
da RSF nº 43/2001;
• Anexo 4 – Tabela contendo informações sobre as irregularidades constatadas de que trata o § 2º
artigo 24 da RSF nº 43/2001 no período; e
• Anexo 5 – Tabela contendo informações sobre a situação das irregularidades passíveis de regularização (artigo 24 da RSF nº 43/2001 e §§ 1º e 3º artigo 33 da LRF) ou passíveis de cancelamento
(artigos 35 ou 37 da LRF) no período.
5. Informo que o trâmite das operações de crédito neste Ministério é atualizado diariamente em www.
tesouro.fazenda.gov.br/operacoesdecredito-estados-municipios, no link “Consultar Operações de Crédito”.
Nesse mesmo endereço, poderão ser encontradas as planilhas eletrônicas com os dados que compõem os
Anexos 1 e 2 deste Ofício.
Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – O Aviso nº 17, de 2014, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 584,
de 31 de março de 2014, do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República,
em resposta ao Requerimento nº 1.402, de 2013, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia, à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara tramitando em regime de urgência constitucional:
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Os Projetos de Lei da Câmara nºs 27 e 28, de 2014, serão apreciados pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde poderão receber emendas pelo prazo único de cinco dias úteis, de acordo com o art.
122, II, “b”, combinado com o art. 375, I, do Regimento Interno.
O Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2014, será apreciado simultaneamente pelas Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania, podendo receber emendas
perante a primeira Comissão do despacho pelo prazo único de cinco dias úteis, de acordo com o art. 122, II, “b”,
combinado com o art. 375, I, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu,
por meio do Ofício nº 61, de 2014, Relatório de Viagem da Senadora Vanessa Grazziotin, referente ao Requerimento nº 65, de 2014, de missão, no qual relata participação na 2ª Cúpula GLOBE sobre Legislação do Clima,
nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2014, nos Estados Unidos da América.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
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Of. nº 61 GSVG/2014
Brasília/DF, 31 de março de 2014
Senhor Presidente,
A convite do Globe International, participei da 2ª Reunião de Legisladores sobre o Clima, como missão
oficial no período de 27 a 28 de fevereiro do ano em curso, nos Estados Unidos da América – EUA.
Na oportunidade, encaminho a Vossa Excelência o relatório de viagem.
Cordialmente, – Senadora Vanessa Grazziotin.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Senador Francisco Dornelles, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 634, de 2013, conforme o Ofício nº 68, de 2014, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
OF. GLPMDB nº 68/2014
Brasília, 1º de abril de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Francisco Dornelles – PP/RJ para compor, como membro SUPLENTE, a Comissão Mista destinada a
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 634, de 2013, que prorroga o prazo para a destinação
de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal, e dá outras providências.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – A Presidência designa, como membro
titular, o Deputado Assis Melo, em substituição à Deputada Jandira Feghali, e como membro suplente, a Deputada Jô Moraes, em substituição à Deputada Alice Portugal, para integrarem a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 638, de 2014, conforme o Ofício nº 116, de 2014, da Liderança do
PCdoB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 116/2014
Brasília, 26 de março de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Especial de MP
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Senhores Deputados Assis Melo (PCdoB-RS) e Jô Moraes
(PCdoB-MG), como titular e suplente, respectivamente, para comporem a Comissão Especial da Medida Provisória n. 638, de 2014, que altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que institui o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – Inovar-Auto.
Respeitosamente, – Deputada Jandira Feghali, Líder.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 114, DE 2014
Acrescenta art. 193-A à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para conceder adicional de periculosidade aos profissionais da
área de jornalismo que exercerem a atividade em condições de risco e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 193-A:
“Art. 193-A. Os profissionais da área de jornalismo, que exercerem sua atividade, em situação de risco
à própria integridade física, na cobertura de eventos públicos de manifestação política ou social, em
que ocorra intervenção ou acompanhamento das forças de segurança pública, farão jus ao adicional
de periculosidade equivalente a 10% (dez por cento) sobre o salário, sem os acréscimos resultantes
de gratificações, prêmios ou participações nos lucros das empresas.
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§ 1º São profissionais da área de jornalismo, para os fins do caput, aqueles que exercem a atividade
jornalística, por meio de processos gráficos, radiofônicos, fotográficos, cinematográficos, eletrônicos,
informatizados ou quaisquer outros, por veículos da comunicação social.
§ 2º O adicional será devido aos profissionais que tiverem trabalhado, no mês da remuneração, na
cobertura de eventos de risco, conforme definição do caput deste artigo, durante, pelo menos, três
jornadas de trabalho diárias.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O trabalho dos jornalistas é notoriamente perigoso. Essa categoria profissional é vítima de toda espécie de violência e, no entanto, desenvolve um trabalho sem o qual a democracia e a evolução cultural e política seriam praticamente
impossíveis. E não é só nos campos de batalha ou na busca pelo melhor flagrante da natureza que esses profissionais
são vitimados. Muitas vezes, é no espaço público, onde a todos deveria ser garantida segurança mínima, que a violência
se consuma. Isso ocorreu recentemente com um cinegrafista que perdeu a vida na cobertura de manifestação popular.
E acontece diuturnamente, com menos intensidade talvez, mas com uma regularidade assustadora.
Esses profissionais não recebem a atenção legal devida, não dispõem de equipamentos de proteção
individual aptos a protegê-los e são mandados para as ruas em que, frequentemente, há um clima de guerra
civil. Essas condições de trabalho, infelizmente, não condizem com um mínimo razoável de segurança. Novas
ocorrências com vítimas são previsíveis, dado o risco embutido na atividade, mas é preciso oferecer compensações a esses profissionais que marcam uma presença absolutamente necessária, até para que a violência não
se generalize e atinja um número maior de inocentes.
O perigo nas coberturas jornalísticas só tem aumentado. Novas manifestações populares e a existência de
grupos que pregam a violência tendem a elevar o nível de tensão nas ruas. As demandas por melhores serviços
públicos não serão satisfeitas de imediato e as reformas sociais e políticas demandadas não estão claramente esboçadas, pois dependem de uma evolução do debate democrático. E para que esse fenômeno político e
social seja realmente compreendido, em todas as suas dimensões, a presença dos jornalistas nesses eventos é
fundamental. É fundamental, também, que eles em momento algum se sintam intimidados.
Recentemente, o Senado Federal, realizou audiência na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), em homenagem ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na ocasião, os jornalistas demandaram
o apoio desta Casa para a aprovação de leis que lhes possam garantir a segurança mais efetiva em áreas de risco.
Enquanto isso, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) encontra-se muito defasada no que se refere
à regulamentação do trabalho dos jornalistas. Oportunamente serão necessárias mudanças mais amplas na
legislação que rege as relações trabalhistas nesse setor.
Nossa proposta inicial, sujeita ao debate e aprimoramento, é no sentido da concessão de adicional de
periculosidade, em percentual de 10% (dez por cento) para os jornalistas que realizarem cobertura em eventos
públicos de manifestação popular. Trata-se de uma compensação pequena para a gravidade dos riscos, mas
talvez seja um primeiro passo para a valorização desses profissionais, nem sempre dignamente remunerados.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos eminentes pares no Congresso Nacional para
a aprovação desta proposição legislativa.
Sala das Sessões, – Senador Angela Portela
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O Presidente Da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente. Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais
transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1º de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. – Getúlio Vargas – Alexandre Marcondes Filho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.8.1943
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I
Introdução
Art. 1º Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho,
nela previstas.
Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco
acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)
I – inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)
II – roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou
patrimonial. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)
§ 1º O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta
por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros
da empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 2º O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)
Art . 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
Art . 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do
Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho,
registrados no Ministério do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – O Senado Federal recebeu as seguintes
Mensagens da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – As matérias vão à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, dados que acabam de ser divulgados pelo Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes, o Pisa, de 2012, mostram que a média de desempenho dos estudantes brasileiros
aumentou 35 pontos, no período de 2003 a 2012.
Trata-se de um tipo de avaliação, que é aplicada a cada três anos, com estudantes de 15 anos, que estão
perto de concluírem o ciclo básico de ensino.
Com foco na matemática, a análise, baseada na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), observa até que ponto os alunos aprenderam conceitos e habilidades que são essenciais para
a participação plena em sociedades modernas.
Na edição 2012 o Pisa avaliou 18.589 estudantes brasileiros, de 767 escolas, configurando-se como uma
das maiores amostras dessa avaliação, e revelou que o desempenho deles saltou de 356 pontos para 391 pontos.
Trata-se do maior avanço no desempenho de alunos de 15 anos em matemática. Porém, é uma média
inferior à preconizada pela OCDE, que é de 496 pontos.
Nesse ranking, há que se observar que, mesmo aparecendo em 58º lugar entre 65 países que fizeram a
prova, o Brasil, ainda assim, fica à frente de países como Tunísia, Jordânia, Qatar e Indonésia.
Há que se observar, também, que a evolução do Brasil é feita levando-se em consideração a de países
que investem muito mais por estudante do que nós.
Feitas estas considerações, podemos dizer que, os avanços apontados no Pisa 2012, são, sem dúvidas, uma grandiosa vitória, para a população escolar de nosso país, que vive um processo de grandes mudanças sociais e culturais.
É uma vitória do Estado brasileiro, que, ao longo dos últimos anos, tem adotado políticas públicas importantes, e que estão a contribuir com a elevação dos números na área de educação. Um exemplo é o aumento
considerável no número de matrículas. Entre 2003 e 2012, foram registradas mais de 425 mil matrículas de
estudantes de 15 anos, a partir do 7º ano do ensino fundamental, representando um salto de 65% para 78%.
Entre as iniciativas governamentais dos últimos anos, podemos citar: o programa Mais Educação, que
garante escola em tempo integral; o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que
aumentou os repasses para as redes estaduais; a criação a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (Obmep); que tem revelado talentos; a política de apoio à formação e valorização de professores; a
criação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, e a ampliação do número de creches no país.
A ampliação do número de creches no país, como é sabido por todos nós, é uma iniciativa do governo da presidenta Dilma Rousseff, comprometido com a garantia do ensino na primeira infância. E, a propósito, informo que,
em Boa Vista, capital do meu Estado de Roraima, foi lançado hoje (01), edital de abertura do processo licitatório para
a construção de sete escolas e 17 de creches, por meio do programa Proinfância, do Ministério da Educação (MEC).
As creches a serem construídas em Boa Vista, muitas delas que, aliás, contam com o apoio de meu mandato, irão atender as crianças dos bairros Centenário, Equatorial (Conjunto Cruviana), Satélite, Nova Cidade,
Paraviana, Senador Hélio Campos (Conjunto Cidadão), São Bento, Caimbé, Cauamé, Asa Branca, Airton Rocha,
Caranã, Santa Tereza e Dr. Silvio Botelho.
Voltando aos dados do Pisa, o Brasil, diga-se, é o país que mais avançou o resultado de matemática entre todos os demais que foram avaliados e isso é motivo de comemoração. Tanto que a OCDE destacou que o
Brasil teve êxito em assegurar ambiente de ensino propício ao aprendizado dos estudantes.
Neste contexto, vale ressaltar que os méritos pelo sucesso da educação brasileira, mostrados no Pisa
devem-se, especialmente, aos nossos professores, que se dedicam à missão de educar, mesmo em condições
totalmente adversas.
Devem-se, sobretudo, aos nossos alunos, muitos dos quais ainda estudam enfrentando grandes dificuldades para chegar à escola e até mesmo dentro destas. Mas, outros dados no Pisa, me levam a reflexão: por que,
mesmo registrando melhorias no desempenho dos estudantes brasileiros em matemática, na última década,
o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente, quando falamos de educação?
Porque, 67% dos alunos do país, dados do próprio Pisa 2012, ainda estão abaixo da linha básica de proficiência; enfrentando dificuldades para resolver problemas envolvendo números inteiros. Estes alunos, mostra o Pisa, conseguem apenas extrair informações relevantes de uma única fonte e usar algoritmos, fórmulas,
procedimentos e convenções básicas.
Trata-se de um percentual (67%) que está, segundo a OCDE, acima da média dos países-membros da
entidade. Porém, que caiu em relação aos 75,2% dos alunos brasileiros que estavam nessa situação, dez anos
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atrás. Ainda de acordo com a avaliação, no tocante à matemática, os alunos do país têm mais dificuldades em
lidar com conteúdos ligados à álgebra e ao estudo de funções matemáticas.
Saindo da matemática, e entrando em leitura e em ciências, percebemos que o Brasil está abaixo da média
da OCDE. Em leitura, por exemplo, nosso país tem apresentado altos e baixos, nas últimas cinco edições do Pisa.
Se em 2009, o desempenho dos estudantes do país foi de 412 pontos; em 2010, houve recuo para 410 pontos.
Já em ciências, nosso país ficou na 59ª posição, no desempenho, com 405 pontos, quase 100 pontos
abaixo da média dos países da OCDE, que é de 501. Como educadora, reconheço os avanços ocorridos na
aprendizagem dos alunos, e a importância de eventos como o aumento da cobertura de matrículas e a redução da repetência escolar.
A conclusão, todavia é a de que nossa educação tem melhorado muito ultimamente. Os governos do
ex-presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff têm encarado como investimentos, os recursos destinados
à educação brasileira. Mas, mesmo reconhecendo tudo isso, penso que o resultado do Pisa 2012 não nos credencia à posição de comodidade. Ao contrário, nos incita ao debate e à reflexão. Por enquanto, para o bem de
uma educação cada vez melhor e de muito maior qualidade, ainda precisamos adotar muito mais rigor nos
índices de desempenho dos nossos alunos. Para avançarmos no ensino médio em nosso país, ainda temos
muitas lições casa a fazermos.
Era o que tinha a registrar hoje, quando avaliamos a condição da educação brasileira, com base nos dados do Pisa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – 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 a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 48, DE 2014
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2014 (apresentado como conclusão do Parecer nº 238, de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador
Waldemir Moka), que aprova a programação monetária para o quarto trimestre de 2013.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera os arts. 102 e 105 da
Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias.
Parecer nº 1.470, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio
Nunes Ferreira, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2009-Complementar (nº 59/1999-Complementar, na Casa de origem, da Deputada Nair Xavier Lobo), que estende a estabilidade provisória
prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.547 e 2.548, de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relatora: Senadora Fátima Cleide; e de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão Santa.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador Magno
Malta, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem, sem ônus adicional, relógios de
dupla tarifação para produtores rurais.
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Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora
Kátia Abreu, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
5
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 32, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 32, de 2013, do Senador Cristovam Buarque,
que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão e dá outras providências.
Pareceres favoráveis sob nºs 1.176 e 1.177, de 2013, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin; e Diretora, Relatora: Senadora Angela Portela.
6
REQUERIMENTO Nº 1273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga e Luiz
Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
7
REQUERIMENTO Nº 1275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº
237, de 2008 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem
matéria correlata (adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante).
8
REQUERIMENTO Nº 1276, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
9
REQUERIMENTO Nº 1277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
10
REQUERIMENTO Nº 1315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2009, além das Comissões constantes do despacho,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários
de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias).
11
REQUERIMENTO Nº 1332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Econômicos (desonera participação do trabalhador no vale-transporte).
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12
REQUERIMENTO Nº 1337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 422, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso prévio indenizado no salário-de-contribuição).
13
REQUERIMENTO Nº 1338, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).
14
REQUERIMENTO Nº 1344, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 460, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (adicional por serviço penoso ao professor).
15
REQUERIMENTO Nº 1378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.378, de 2013, do Senador Alvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 288, de 2012; e 452, de 2013, por regularem matéria correlata (regimes de planos privados de assistência à saúde).
16
REQUERIMENTO Nº 1394, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.394, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2013, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (criação do Fundo de
Aval para Micro, Pequenas e Médias Empresas).
17
REQUERIMENTO Nº 1413, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.413, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2013, além da Comissão constante do despacho,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre o trabalho exercido a distância).
18
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 84, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre a formação dos professores de educação física).
19
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, que solicita
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012-complementar, dos Projetos de Lei do
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Senado nºs 150, de 2005; 90, 180, 298, 414, e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 229,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135 e 382, de 2012, todos
complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
20
REQUERIMENTO Nº 113, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 113, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 482, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (benefícios relativos ao transporte coletivo
no Estatuto do Idoso).
21
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 122, de 2014, do Senador Ruben Figueiró, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2009 (que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2007), com o Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2008, por regularem
matéria correlata (Lei dos Cartórios).
22
REQUERIMENTO Nº 124, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 124, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2013, com o Projeto de Lei do Senado nº 728,
de 2007, por regularem matéria correlata (honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho).
23
REQUERIMENTO Nº 130, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 130, de 2014, do Senador Sérgio Petecão, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (prorrogação de acordo ou convenção coletiva
de trabalho).
24
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 170, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 231 e 233, de 2013, por regularem matéria correlata (gratuidade em cursos técnicos oferecidos pelos serviços sociais autônomos).
25
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 172, de 2014, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, de 2009, e 31, de 2010, por regularem
matéria correlata (exercício das profissões de pedagogo e psicopedagogo).
26
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 175, de 2014, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 501, de 2013 – Complementar, além da Comissão constante do
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despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (incidência do ICMS nos serviços de rastreamento).
27
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2014, do Senador Cyro Miranda, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2013, de sua autoria.
28
REQUERIMENTO Nº 192, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 192, de 2014, do Senador Vital do Rêgo, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2014 – Complementar, além das Comissões constantes do
despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (concessão de incentivos fiscais).
29
REQUERIMENTO Nº 206, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 206, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 159, de 2013; e 31, de 2014, por regularem matéria correlata (valor do Salário Mínimo).
30
REQUERIMENTO Nº 225, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 225, de 2014, da Liderança do Bloco da Maioria, solicitando urgência, nos termos do art. 336, III, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2014 (cria cargos no STJ).
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Em nome de Deus, declaro encerrada
esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 51 minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente Renan Calheiros
1º/04/2014
Terça-feira
11h

Cerimônia de posse do deputado federal Ricardo Berzoini, no cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais e da ministra Ideli Salvatti, no cargo de ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Salão Oeste, 2º andar do Palácio do Planalto

16h
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Plenário
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