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64/1990 e considerado ficha suja”...............................................................................................................................................................
Nº 224/2014, de autoria do Senador Eduardo Amorim, que altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para garantir aos usuários de serviços de telecomunicações o direito de cancelamento dos serviços por telefone e por internet....................................................................................................................................
Nº 225/2014, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que altera o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de outubro de 1971, que dispõe sobre a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, para prever compensações
nos casos de reduções de alíquota.............................................................................................................................................................
Nº 226/2014-Complementar, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que acrescenta o parágrafo 1º ao art.
19 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964..............................................................................................................................................
Nº 227/2014, de autoria do Senador Vicentinho Alves, que altera a redação do caput, do art. 621, da Lei nº
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Nº 230/2014, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para
incluir os crimes de posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico
internacional de arma de fogo no rol dos crimes hediondos ............................................................................................................
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2.2.1.2 – Projetos de Resolução
Nº 24/2014, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que altera a Resolução nº 40, de 2001, para dispor sobre
a redução temporária do limite da Dívida Consolidada dos Estados e do Distrito Federal........................................................
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o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, somados às despesas
com pessoal, não poderá exceder a 55 % (cinquenta e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida; excluir as receitas
provenientes de rendas governamentais decorrentes de compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás
natural e outros recursos naturais do cálculo da receita corrente líquida e determinar o envio de relatório por parte da
Secretaria do Tesouro Nacional ao Senado Federal; para vedar a realização de operação de crédito com instituição
financeira controlada pela União que tenha recebido recursos do Tesouro Nacional no prazo que especifica..................
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Senado nº 28/2008 com os Projetos de Lei do Senado nºs 522/2007 e 620/2011. ...............................................................
2.2.1.4 – Comunicações
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membro na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 647/2014 (Ofício nº 61/2014). Designação do Senador Walter Pinheiro, como titular, para compor a referida Comissão..................................................................
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membros na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 649/2014 (Ofício nº 64/2014). Designação dos Senadores Humberto Costa, Acir Gurgacz e José Pimentel, como titulares, e da Senadora Vanessa Grazziotin
e dos Senadores Walter Pinheiro e Marcelo Crivella, como suplentes, para comporem a referida Comissão.......................
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membros na
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 650/2014 (Ofício nº 66/2014). Designação dos Senadores Humberto Costa, José Pimentel e Acir Gurgacz, como titulares, e dos Senadores Anibal Diniz,
Vanessa Grazziotin e Walter Pinheiro, como suplentes, para comporem a referida Comissão.................................................
Da Liderança do PRB na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 650/2014 (Ofício nº 33/2014). Designação do Deputado Cleber
Verde, como titular, para compor a referida Comissão......................................................................................................................
Da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 649/2014 (Ofício nº 753/2014). Designação dos Deputados Edson
Santos e Odair Cunha, como titulares, e dos Deputados José Guimarães e Erika Kokay, como suplentes, para comporem a referida Comissão.............................................................................................................................................................................
Da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 650/2014 (Ofício nº 754/2014). Designação dos Deputados Paulo
Pimenta e Ságuas Moraes, como titulares, e dos Deputados Décio Lima e Policarpo, como suplentes, para comporem
a referida Comissão.....................................................................................................................................................................................
Da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 651/2014 (Ofício nº 756/2014). Designação dos Deputados Newton
Lima e Vanderlei Siraque, como titulares, e dos Deputados José Airton e Margarida Salomão, como suplentes, para
comporem a referida Comissão................................................................................................................................................................
Da Liderança do PPS na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 647/2014 (Ofício nº 143/2014). Designação do Deputado Arnaldo
Jardim, como titular, para compor a referida Comissão....................................................................................................................
Da Liderança do PPS na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 647/2014 (Ofício nº 144/2014). Designação do Deputado Penna,
como suplente, para compor a referida Comissão..............................................................................................................................
2.2.1.5 – Pareceres
Nº 595/2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 46/2014 (conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 27/2014)....................................................................................................................................
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Nº 596/2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 47/2014 (conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 28/2014)....................................................................................................................................
Nº 597/2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 48/2014 (conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 29/2014)....................................................................................................................................
Nº 598/2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 49/2014 (conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 30/2014)....................................................................................................................................
Nº 599/2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 50/2014 (conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 31/2014)....................................................................................................................................
2.2.1.6 – Abertura de prazo
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, aos Projetos de Resolução nºs 27 a 31/2014 ............................................................................................................................................................................
2.2.1.7 – Arquivamento
Arquivamento dos Avisos nºs 22 e 24/2014 (Memorandos nºs 96 e 97/2014-CMA).............................................
2.2.1.8 – Aviso do Ministro de Estado de Minas e Energia
Nº 193/2014, na origem, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 114/2014, de autoria
do Senador Aloysio Nunes Ferreira. ........................................................................................................................................................
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da Senadora Vanessa Grazziotin ..............................................................................................................................................................
2.2.1.10 – Mensagem da Presidente da República
Nº 54/2014 (nº 185/2014, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Desembargadora MARIA HELENA MALLMANN para exercer o cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Alberto Reis de Paula. ......................................................................
2.2.1.11 – Emendas recebidas da Câmara dos Deputados
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 274/2008 (nº 4.404/2008, naquela Casa), de autoria do
Senador Lobão Filho, que altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor sobre alteração do limite de
potência que caracteriza as pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e investimentos em geração de energia elétrica de outras fontes alternativas..................................................................................................................................................
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 3/2010 (nº 5.855/2013, naquela Casa), de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para assegurar o registro público
aos prenomes indígenas................................................................................................................................................................................
2.2.1.12 – Substitutivo recebido da Câmara dos Deputados
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 104/2014-Complementar (nº 397/2014-Complementar, naquela Casa), de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento para a criação,
a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal;
altera a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966; e dá outras providências......................................................................................
2.2.1.13 – Projetos recebidos da Câmara dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 62/2014 (nº 4.359/2012, na Casa de origem), de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, que dispõe sobre a criação de funções comissionadas e de cargos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.......................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 63/2014 (nº 5.382/2013, na Casa de origem), de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão e funções de confiança no Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.................................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 64/2014 (nº 2.176/2011, na Casa de origem, de autoria do Deputado Fernando
Torres), que regulamenta a profissão de fotógrafo e dá outras providências...............................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 65/2014 (nº 4.751/2012, na Casa de origem), de autoria dos Deputados Heuler
Cruvinel e Onofre Santo Agostini, que institui a obrigatoriedade de instalação de pontos de recarga para veículos
elétricos em vias públicas e em ambientes residenciais e comerciais...............................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 66/2014 (nº 481/1999, na Casa de origem), de autoria do Deputado Enio Bacci,
que dispõe sobre a emissão gratuita da segunda via de documentos necessários ao exercício da cidadania que tenham
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mínimo e/ou para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, do Governo Federal.....................
Projeto de Lei da Câmara nº 67/2014 (nº 5.312/2013, na Casa de origem), de autoria do Deputado Vieira da
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novembro de 2007...........................................................................................................................................................................................
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Araújo, que disciplina o procedimento de declaração judicial de desconsideração da personalidade jurídica e dá outras providências..............................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 70/2014 (nº 6.602/2013, na Casa de origem), de autoria do Deputado Ricardo
Izar, que altera dispositivos dos arts. 14, 17 e 18 da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, para dispor sobre a vedação
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de outubro de 2007.........................................................................................................................................................................................
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Ata da 102ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 15 de julho de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Jayme Campos,
Ricardo Ferraço, Pedro Simon, Cristovam Buarque e Paulo Paim.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 10 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.
Queria cumprimentar os colegas que estão aqui, no plenário, e todos que nos acompanham pela Rádio
e TV Senado.
Eu preciso fazer rapidamente uma leitura.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa que, nos termos do art. 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 223, DE 2014
Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para exigir, na
propaganda do candidato incurso em situação de inelegibilidade após o momento de formalização do registro de sua candidatura, a inserção dos dizeres “este candidato foi incurso na
Lei nº 64/1990 e considerado ficha suja”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art.11.......................................................................................................................................................................................
§ 14. Todas as peças usadas na propaganda eleitoral dos candidatos tornados inelegíveis após o
momento de formalização do registro de sua candidatura, em razão do disposto na Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de1990, deverão conter, de maneira perceptível para o eleitor, os dizeres “este candidato foi incurso na Lei nº 64/1990 e
considerado ficha suja”.(NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 16 da Constituição Federal.
Justificação
Na redação presente o § 10 do art. 11 da Lei nº 9.504, de 1997, Lei das Eleições, ordena auferir as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade dos candidatos no momento da formalização do pedido de
registro de suas candidaturas. Ressalva, no entanto, a ocorrência de alterações, fáticas ou jurídicas, posteriores
ao registro, que afastem a inelegibilidade. Ou seja, candidatos que, por alguma razão, transitem da situação
de inelegíveis para a de elegíveis podem confirmar o registro de sua candidatura. Nesse caso, o texto da Lei
protege o direito individual do candidato.
No entanto, a Lei é omissa na previsão da hipótese inversa, a saber o candidato que é posto em situação de inelegibilidade após o momento da formalização do pedido de registro. Nesse caso, a proteção contra
candidaturas que põem em risco o princípio da moralidade pública, fundamento da norma que rege a elegibilidade e inelegibilidade do cidadão, é sacrificada.
Nessa eleição de 2010 temos casos que ilustram a gravidade dessa lacuna na Lei. Candidatos com sua
condenação proferida por órgão judicial colegiado, tornando-se, consequentemente, inelegível, no entanto,
o pedido de registro de sua candidatura havia sido formalizado poucos dias antes. A aplicação da Lei produz,
nesse caso, uma situação esdrúxula: o candidato, embora inelegível, pode concorrer e até vir a ser eleito, mas
não poderá, desde já, apresentar-se como candidato à reeleição.
Para minorar os efeitos dessa lacuna legal, a presente proposição exige, dos candidatos nessa situação,
que esclareçam o eleitor a respeito de sua situação legal. Para tanto, todas as peças de sua propaganda, como
cartazes, adesivos, panfletos e inserções no rádio e na televisão, deverão conter a informação, legível e audível,
de sua situação de inelegibilidade em decorrência do disposto na Lei da Ficha Limpa.
Com este projeto de lei, se aprovado e sancionado, cabe a Justiça declarar a inidoneidade do candidato,
explicitar esta situação, deixando ao eleitor a decisão política de votar ou não votar no mesmo.
Essas as razões por que solicitamos o apoio de nossos pares para o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Texto compilado
Mensagem de veto
(Vide Decreto nº 7.791, de 2012)
Estabelece normas para as eleições.
O Vice Presidente da República no exercício do cargo de Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número de lugares a preencher.
§ 1º No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos
que a integrem, poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.
§ 2º Nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados
não exceder de vinte, cada partido poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou
Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números poderão ser acrescidos de até
mais cinqüenta por cento.
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá
reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo.
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual
ou superior.
§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão
preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do pleito.
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
I – cópia da ata a que se refere o art. 8º;
II – autorização do candidato, por escrito;
III – prova de filiação partidária;
IV – declaração de bens, assinada pelo candidato;
V – cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na
circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;
VI – certidão de quitação eleitoral;
VII – certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII – fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito
do disposto no § 1º do art. 59.
IX – propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse.
§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas horas para diligências.
§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao encerramento do prazo previsto no
caput deste artigo.
§ 4o Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de quarenta e oito horas seguintes à publicação
da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
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rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos
em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado.
§ 6o A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins
do disposto no § 1o. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 7o A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos,
o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e
a apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 8o Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7o, considerar-se-ão quites aqueles que: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I – condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro
de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido; (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo
fato. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III – o parcelamento das multas eleitorais é direito do cidadão, seja ele eleitor ou candidato, e dos partidos políticos, podendo ser parceladas em até 60 (sessenta) meses, desde que não ultrapasse o limite de 10%
(dez por cento) de sua renda. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 9o A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do
ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões
de quitação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8o deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos
a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos III, V e VI do § 1o deste
artigo. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o
prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que
não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
§ 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:
I – havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome,
indicada no pedido de registro;
II – ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o
tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes
que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda
com esse mesmo nome;
III – ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que
tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior;
IV – tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores,
a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a
serem usados;
V – não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o
nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida.
§ 2º A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de
nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor.
§ 3º A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido
nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente.
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§ 4º Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas
aos candidatos.
§ 5º A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes relações, para
uso na votação e apuração:
I – a primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com
as três variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato;
II – a segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome
completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva
legenda e número.
.........................................................................................................................................................................................................................
-*-*-*LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 2010
Altera a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9o
do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina
outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1o Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o § 9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências.
.........................................................................................................................................................................................................................
-*-*-*LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990
Mensagem de veto
(Vide Constituição art14 §9)
Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade,
prazos de cessação, e determina outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º São inelegíveis:
-*-*-*(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2014
Altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para
garantir aos usuários de serviços de telecomunicações o direito de cancelamento dos serviços
por telefone e por internet.
O Congresso Nacional decreta:
O art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 3º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
XIII – a atendimento presencial, telefônico e por internet pelas prestadoras de serviço;
XIV – a mecanismos simplificados de rescisão do contrato de prestação de serviço, por todos os canais de atendimento, inclusive por telefone e por internet”. (NR)
Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial.
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Justificação
São bem conhecidas as dificuldades por que passam os usuários de serviços de telecomunicações quando tentam cancelar seus contratos. Quer nos serviços de telefonia fixa ou celular, quer nos serviços de TV por
assinatura, sempre são criadas enormes dificuldades pelas prestadoras, que tentam, de forma abusiva, manter
os consumidores em sua base de clientes.
Os usuários, reféns da situação, têm de passar por longos períodos de espera a fim de obter a simples
rescisão do contrato, algo que deveria ocorrer de forma simples e rápida. Isso porque, caso não se submetam
a enfrentar as dificuldades desproporcionais impostas pelas prestadoras, veem-se obrigados a permanecer
pagando por um serviço que não mais desejam.
É inadmissível que as prestadoras de serviços de telecomunicações não ofereçam a seus usuários meios
simples e ágeis de cancelamento de seus contratos. Esses meios de cancelamento, para serem acessíveis, devem incluir tanto o atendimento presencial quanto o atendimento por telefone e por internet.
Dessa maneira, torna-se necessário alterar a Lei Geral de Telecomunicações a fim de incluir, entre os direitos dos usuários, o direito a meios simplificados de cancelamento de seus contratos.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.
Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
LIVRO I
Dos Princípios Fundamentais
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
I – de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados
à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;
II – à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço;
III – de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço;
IV – à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços;
V – à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional
e legalmente previstas;
VI – à não divulgação, caso o requeira, de seu código de acesso;
VII – à não suspensão de serviço prestado em regime público, salvo por débito diretamente decorrente
de sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais;
VIII – ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço;
IX – ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais
pela prestadora do serviço;
X – de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço;
XI – de peticionar contra a prestadora do serviço perante o órgão regulador e os organismos de defesa
do consumidor;
XII – à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2014
Altera o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de outubro de 1971, que dispõe sobre a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, para prever compensações nos casos de
reduções de alíquota.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4º do Decreto-Lei 1.199, de 27 de outubro de 1971, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
“Art. 4º. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º As reduções de alíquota tratadas no inciso I deste artigo somente vigorarão após a inclusão na
lei orçamentária em vigor de dotações específicas destinadas a compensar os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios por reduções nos montantes a ser entregues a estes entes na forma do art.
159 da Constituição.
§ 2º As reduções de alíquota serão objeto de controle por parte do Tribunal de Contas da União –
TCU, na forma do art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
§ 3º Previamente à deliberação da comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da
Constituição, o TCU emitirá parecer conclusivo acerca do impacto estimado das reduções de alíquota.
§ 3º As estimativas do TCU terão como referência o disposto no art. 7º da Lei nº 10.451, de 10 de
maio de 2002.
§ 4º A compensação será devida em todos os exercícios em que persistir a redução de alíquota.
§ 5º A compensação será paga mensalmente, na proporção do impacto estimado, a título de auxílio
financeiro e constituirá obrigação legal da União, não podendo ser objeto de limitação de empenho
e movimentação financeira, na forma do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição pretende garantir que os valores partilhados pelos Fundos de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM), pelos programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte e pela compensação devida aos estados exportadores de
produtos industrializados não serão afetados por desonerações tributárias concedidas pela União. O próprio
Governo Federal estimou, em 12 de abril de 2013, que a diminuição do imposto sobre produtos industrializados (IPI) sobre automóveis, caminhões, material de construção, linha branca, bens de capital, móveis, papel
de parede, etc. reduziu a arrecadação em R$ 11,8 bilhões em 2013. Assumindo que a estimativa apresentada
referia-se à arrecadação global e não somente à parcela federal, tratou-se de uma perda de R$ 6,8 bilhões para
os entes subnacionais em relação ao disposto nos incisos I e II do art. 159 da Constituição Federal.
Impõe-se notar que as reduções de alíquota praticadas pela União e que têm suscitado críticas de governadores e prefeitos decorrem do disposto no art. 153, inciso IV e § 1º, da Lei Maior e do art. 4º, inciso I, do
Decreto-Lei nº 1.199, de 1971. Trata-se, neste caso, de decisão monocrática do Poder Executivo. As reduções
em questão diferem das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária, que contam, na forma do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, com leis específicas – ou seja, o ônus imposto aos entes subnacionais decorre de decisões partilhadas entre o Governo Federal e o Congresso Nacional, com este
último detendo a faculdade de fixar compensações.
O próprio art. 153, § 1º, prevê que as alterações de alíquotas dos impostos sobre importações (II), sobre
exportações (IE), sobre operações financeiras (IOF) e, especialmente importante para os governos estaduais e
municipais, do IPI devem observar condições e limites fixados em lei. Dessa forma, é plenamente justificável
o nosso entendimento de que a compensação ora pretendida deve constituir uma condição a ser cumprida
pelo Governo Federal.
A compensação devida aos entes subnacionais será estimada pelo Tribunal de Contas da União (TCU),
cujos resultados serão informados à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), que
submeterá ao Congresso Nacional as sua conclusões. Com isso, a redução proposta começará a vigorar somente após a inclusão da compensação financeira correspondente na lei orçamentária.
Os cálculos do TCU terão como base a Tabela de Incidência do IPI constante do Decreto nº 4.070, de 28
de novembro de 2001, conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002.
Ademais, a compensação devida aos entes subnacionais dar-se-á sob a forma de auxílio financeiro, instrumento orçamentário já incorporado ao nosso ordenamento legal, como demonstram as complementações
pagas aos governos estaduais e municipais no intuito de fomentar as exportações, cujo último exemplo é a
Medida Provisória nº 629, de 18 de dezembro de 2013. Trata-se de transferências intergovernamentais instituídas por normas ordinárias, com caráter incondicional e que dispensam contrapartidas.
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Em face do exposto, conclamo os meus Pares a apoiar tão relevante iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 1.199, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), a Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), a
legislação do Impôsto sôbre Produtos Industrializados e dá outras providências.
O Presidente da República , usando das atribuições que lhe confere o item II do artigo 55 da Constituição,
Decreta:
Art 4º O Poder Executivo, em relação ao Impôsto sôbre Produtos Industrializados, quando se torne necessário atingir os objetivos da política econômica governamental, mantida a seletividade em função da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica autorizado:
I – a reduzir alíquotas até 0 (zero);
II – a majorar alíquotas, acrescentando até 30 (trinta) unidades ao percentual de incidência fixado na lei;
III – a alterar a base de cálculo em relação a determinados produtos, podendo, para êsse fim, fixar-lhes
valor tributável mínimo.
(À Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 226, DE 2014
Acrescenta o parágrafo 1º ao art. 19 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º O art.19, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 19......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º Os subsídios implícitos, financeiros e creditícios, integram o Orçamento Fiscal a que se refere o
art. 165 § 5º, inciso I, da Constituição Federal, e serão considerados despesas orçamentárias primárias.”
Art. 2º. O Poder Executivo deverá implementar o disposto nessa Lei para o exercício subsequente à sua
aprovação.
Art. 3.º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto pretende fortalecer a transparência fiscal acrescentando parágrafo ao art. 19 da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964. Esse projeto procura coibir uma das mais danosas práticas de “contabilidade
criativa” cometida pelo governo federal.
Atualmente, tem sido adotada a prática de não se contabilizar no Orçamento as emissões diretas de títulos públicos, para entrega a instituições financeiras públicas, como o BNDES.
Na prática, o que ocorre nessa transação, sob qualquer ponto de vista, é a entrega aos beneficiários de
recursos monetários provenientes dos cofres públicos federais, por meio do aumento do endividamento da
União, o que representa exatamente o tipo de ato governamental que deve constar do orçamento.
Os subsídios implícitos financeiros e creditícios concedidos pela União serão estimados anualmente pelo
Poder Executivo de forma a contabilizar a diferença entre o custo de captação de recursos e o custo definido
dos empréstimos, e serão consignados anualmente na Lei Orçamentária como despesa primária.
A Lei 4320/64 consagra o princípio da universalidade, principalmente quando estabelece que todas as
receitas e despesas devem constar do Orçamento. Assim, esse projeto busca tornar o orçamento verdadeiramente capaz de fornecer à sociedade as informações necessárias para que a mesma saiba como estão sendo
gastos os recursos públicos.
Sala das Sessões, de de 2014. – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
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LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
SEÇÃO I
Das Despesas Correntes
SUBSEÇÃO ÚNICA
Das Transferências Correntes
I) Das Subvenções Sociais
Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a êsses objetivos, revelar-se mais econômica.
Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades
de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos
de eficiência prèviamente fixados.
Art. 17. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções.
II) Das Subvenções Econômicas
Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das emprêsas públicas, de natureza autárquica ou não,
far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da
União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal.
Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas:
a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo
Govêrno, de gêneros alimentícios ou outros materiais;
b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou
materiais.
Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a emprêsa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2014
Altera a redação do caput, do art. 621, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1.973 – Código de
Processo Civil – e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O caput, do art. 621, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1.973, que institui o Código de Processo
Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação ou apresentar embargos.
....................................................................................................................................................................................................
Justificação
A atual redação do art. 621, do Código de Processo Civil está em contradição com a redação do art. 736,
caput, do mesmo estatuto processual, no que diz respeito ao condicionamento da segurança do juízo ao recebimento de embargos do devedor, conforme se observa:
Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial,
será citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação ou, seguro o juízo (art. 737, II), apresentar embargos. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 736. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos.
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
.........................................................................................................................................................................................................................
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O art. 737, do CPC, fora revogado pela Lei nº 11.382, de 2006, restando, no entanto, o condicionamento
a ele referido na redação do art. 621.
Restou claro, no entanto, que a interposição de embargos pelo devedor independe de segurança do
juízo, que se faz, nesse caso, pelo depósito da coisa a ser entregue.
A regra do art. 621, no entanto, foi mantida, por algum equívoco do Legislador, que se pretende corrigir, harmonizando, assim, as disposições das diversas espécies de execução com a nova ordem estabelecida
pela Lei nº 11.382, de 2006, objetivo do presente projeto de lei, para o qual peço o apoio dos meus pares para
a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves, SD/TO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
Da Execução Para a Entrega de Coisa
Seção I
Da Entrega de Coisa Certa
Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será
citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação ou, seguro o juízo (art. 737, II), apresentar embargos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2014
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para, quando necessário, assegurar ao educando com deficiência a assistência
de cuidador nas escolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 58......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Ao educando com deficiência será assegurada a assistência de cuidador, nos estabelecimentos
de ensino públicos ou privados, quando necessário para promover seu atendimento educacional
na rede regular de ensino.
§ 5º A ocupação de cuidador escolar caracteriza-se pelo serviço de auxílio prestado, no âmbito de
instituição de ensino, a educandos com deficiência, considerada assim qualquer limitação, ainda
que temporária, que os impeça de realizar tarefas básicas da vida diária.
§ 6º O cuidador escolar deverá ter como formação mínima curso técnico de nível médio em enfermagem ou em cuidados.
§ 7º O piso salarial dos cuidadores escolares é fixado em setenta por cento do piso salarial nacional dos
profissionais do magistério público da educação básica, para a jornada de quarenta horas semanais.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nos moldes do art. 205 da Constituição federal, a educação, direito de todos e dever do Estado, deve ser
promovida visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ademais, prevê o art. 208, inciso III, da Carta, que o dever do Estado com a educação
deve ser efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
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Por sua vez, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como LDB, conceitua como educação
especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (art. 58, caput).
Ainda, determina que haja serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da
clientela de educação especial (art. 58, § 1º).
Observa-se, pois, que é dever do Estado proporcionar meios para favorecer o desenvolvimento pessoal
e a emancipação social das pessoas com deficiência. A chamada sociedade inclusiva exige ampla acessibilidade às pessoas com necessidades especiais, não só por meio da adaptação dos ambientes físicos, mas também
através do suporte humano e da construção de valores que lhes assegure o exercício de direitos.
No campo educacional, é imprescindível para a materialização da acessibilidade que, além da oferta de
equipamentos e ajudas técnicas, sejam disponibilizados cuidadores nas instituições de ensino àqueles que necessitam de tal suporte. Tais profissionais poderão viabilizar o ingresso e a permanência nas escolas de alunos
que apresentam necessidade de auxílio em razão de limitações para a prática de atividades da vida diária, tais
como locomoção, higienização, alimentação ou comunicação.
Saliente-se que o professor não possui condições de trabalho que lhe permitam exercer essa função de
cuidador. Assim, a disponibilização nas escolas de cuidador para auxiliar aqueles que necessitam será fundamental para promover a inclusão dessas pessoas na rede regular de ensino e, consequentemente, garantirá o
direito básico à educação tutelado constitucionalmente.
Ademais, a presente proposição busca assegurar aos cuidadores escolares piso salarial proporcional à
extensão e à complexidade do trabalho a ser por eles desempenhado, como forma de valorização desses profissionais, em atenção ao comando do art. 7º, inciso V, da Constituição.
Feitos esses apontamentos, considerando a relevância social e educacional deste projeto, que pretende,
quando preciso, assegurar ao educando com deficiência a assistência individualizada e permanente de cuidador nas escolas, contamos com o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
.........................................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
Da Educação Especial
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que,
em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a
seis anos, durante a educação infantil.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229, DE 2014
Altera o art. 266 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para aumentar a pena do crime de interrupção ou perturbação de serviços de comunicações nos casos
em que o crime é cometido para facilitar ou assegurar a execução de outro crime.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O § 2º do art. 266 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 266. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 2º Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido:
I – por ocasião de calamidade pública;
II – para facilitar ou assegurar a execução de outro crime.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos sessenta dias de sua publicação oficial.
Justificação
A criminalidade, como se sabe, vem crescendo continuamente no Brasil. Além do aumento quantitativo
dos crimes, também se observa um desenvolvimento no modo de ação dos criminosos, uma inovação criminal. As novas tecnologias, que tanto contribuem para melhorar as comunicações e as relações interpessoais,
também são utilizadas como ferramentas para atacar a sociedade brasileira.
Nesse sentido, tem-se tornado constante a utilização de bloqueadores de sinal de radiocomunicação
para possibilitar ou para facilitar a prática delituosa. Os aparelhos bloqueadores de sinal geram interferências
que impedem a comunicação de telefones celulares, de redes wi-fi e de outros equipamentos de comunicação
sem fio, como equipamentos de rastreamento de veículos.
Dessa maneira, com o uso dos bloqueadores de sinal, fica inviabilizada a comunicação das vítimas dos
crimes e das testemunhas próximas com a polícia, para relatar o crime em andamento ou recém-ocorrido. Também fica prejudicada a operação de sistemas de proteção eletrônica com tecnologia sem fio, como sensores de
alarmes, câmeras de monitoramento e equipamentos de rastreamento de veículos. São bloqueados, até mesmo,
os rádios da própria polícia nas imediações do local, dificultando a ação do Estado no combate à criminalidade.
A popularização do uso desses bloqueadores como auxiliares do crime decorre, entre outros fatores, do
baixo custo do equipamento. Destaca-se também a facilidade na aquisição desses dispositivos, que podem
ser comprados até mesmo pela internet.
Para se ter uma ideia do potencial de uso desses equipamentos para o crime, matéria do jornal “Folha
de São Paulo”, de 5 de março deste ano, demonstra claramente que o uso de bloqueador de sinal (celulares e
GPS) é apontado como uma das principais causas para o aumento dos roubos de cargas no país. Um pequeno
equipamento, chamado “Jammer”, comprado com facilidade pela internet, é a principal arma do crime para
roubar os caminhoneiros. Esse equipamento bloqueia a comunicação de celulares e rastreadores instalados
nos veículos (GPS), deixando os bandidos à vontade para cometer o crime. Ainda, segundo a matéria, dados
parciais da NTC & Logística, entidade que reúne grandes transportadores, indicam que os registros de roubos
de cargas devem ultrapassar os 15 mil em 2013, com prejuízo estimado em torno de R$ 1 bilhão.
A interrupção ou a perturbação de serviços de comunicação já é penalmente tipificada no art. 266 do
Código Penal (CP). Entretanto, a pena aplicada a essa conduta é demasiadamente reduzida: detenção de um
a três anos e multa, incompatível com a gravidade da ação. Utilizar irregularmente um equipamento para impedir que vítimas ou testemunhas acionem a polícia durante o cometimento de um crime é um ato de covardia. Bloquear as comunicações da própria polícia nas proximidades do local do crime é um atentado contra o
poder do Estado.
Com relação à proporcionalidade da pena, deve-se destacar que o art. 265 do mesmo CP define pena
de reclusão, de um a cinco anos, e multa, para os casos de atentado contra a segurança ou o funcionamento
de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Não parece haver motivo para
que os crimes contra os serviços de comunicação de utilidade pública tenham pena inferior aos crimes contra
os serviços de eletricidade ou de água, especialmente quando o atentado aos meios de comunicação visa a
facilitar a prática de outros crimes mais graves ou impedir a ação estatal.
Por essas razões, peço apoio para aprovarmos o presente projeto. Com isso, sanaremos a desproporção
existente e garantiremos à população brasileira uma maior segurança.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Vigência
(Vide Lei nº 1.521, de 1951)
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(Vide Lei nº 5.741, de 1971)
(Vide Lei nº 5.988, de 1973)
(Vide Lei nº 6.015, de 1973)
(Vide Lei nº 6.404, de 1976)
(Vide Lei nº 6.515, de 1977)
(Vide Lei nº 6.538, de 1978)
(Vide Lei nº 6.710, de 1979)
(Vide Lei nº 7.492, de 1986)
(Vide Lei nº 8.176, de 1991)
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Anterioridade da Lei
Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.........................................................................................................................................................................................................................
Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
Art. 265 – Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou
qualquer outro de utilidade pública:
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.
Parágrafo único – Aumentar-se-á a pena de 1/3 (um terço) até a metade, se o dano ocorrer em virtude
de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. (Incluído pela Lei nº 5.346, de 3.11.1967)
Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública (Redação dada pela Lei nº 12.737, de 2012) Vigência
Art. 266 – Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública,
ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) Vigência
§ 2o Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. (Incluído
pela Lei nº 12.737, de 2012) Vigência
.........................................................................................................................................................................................................................
Art. 361 – Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da Independência e 52º da República. – GETÚLIO VARGAS
– Francisco Campos.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.1940

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)

26

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

27

28

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

29

30

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

31

32

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

33

34

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

35

36

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 232, de 2014
Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, para dispor sobre a profissão de assistente de advocacia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“...................................................................................................................................................................................................
TÍTULO I
Da Advocacia
....................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO I-A
Da atividade de Assistente de Advocacia
Art. 5º-A. O exercício da atividade profissional de assistente de advocacia é privativa do bacharel em
direito ou em ciências jurídicas e sociais.
§ 1º São atividades do assistente de advocacia:
I – todas as que não estejam definidas nesta lei como privativas de advogado;
II – a assistência técnica superior em escritórios e departamentos jurídicos, privados ou públicos, sob
a supervisão geral de advogado; e
III – a mediação, na esfera pública ou privada.
§ 2º O assistente de advocacia será inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil em quadro próprio
de assistente de advocacia.
§ 3º Aplicam-se ao assistente de advocacia, no que couber, a mesma disciplina jurídica relativa aos
advogados.
§ 4º O assistente de advocacia poderá integrar sociedade de advogados, observado o limite máximo
de vinte e cinco por cento das quotas sociais.
§ 5º O assistente de advocacia faz jus a honorários no exercício de sua atividade profissional, nos
termos fixados em contrato e poderá, juntamente com o advogado, requisitá-los e destacá-los mediante a juntada de cópia nos autos do processo.
§ 6º Excetuados os incisos VI, X, XI, XII, XIII e XXVII do art. 34, as demais infrações aplicam-se ao assistente de advocacia, assim como as respectivas sanções disciplinares, estando submetido às mesmas
regras processuais do Código de Ética e disciplina.
§ 7º A anuidade do assistente de advocacia corresponderá a sessenta por cento da anuidade devida
pelo advogado.
§ 8º As omissões regulamentares da atividade de assistente de advocacia serão supridas por resolução do Conselho Federal da OAB, vedada a restrição de direitos e do livre exercício profissional.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
Na definição da Associação de Advogados dos EUA (American Bar Association – ABA), equivalente à OAB
nos Estados Unidos, a atividade que propomos regulamentar é prestada por “pessoa qualificada por formação,
treinamento ou experiência de trabalho, empregada por um advogado, escritório jurídico, corporação, agência governamental ou outra entidade, que desempenha especificamente trabalho legal delegado, pelo qual o advogado
é responsável”.
Essa atividade tem paradigma nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Nos Estados Unidos, aquele que
exerce a profissão de assistente trabalha sob a supervisão de advogado. No Canadá, eles são licenciados pela
Law Society of Upper Canada, dando-lhes um status independente.
Na Inglaterra, de acordo com a ABA, a falta de supervisão da profissão legal significa que a definição de
assistentes engloba não-advogados que fazem trabalho legal, não importando para quem.
Segundo o site Bureau of Labor Statistics, havia 263.800 empregos para esses assistentes em 2008, nos
Estados Unidos. Escritórios particulares empregaram 71%; os restantes trabalharam para departamentos jurídicos e vários níveis do governo. No governo federal, o Departamento de Justiça é o maior empregador, seguido
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pela Social Security Administration e o U.S. Department of the Treasury. Alguns deles trabalham como assistentes
legais independentes.
Esse assistente, em síntese, é alguém que, não sendo advogado, auxilia, assessora advogados, realizando
funções paralelas e de grande importância para o sucesso do escritório de advocacia. Como é evidente, eles não
podem exercer atividades típicas de um advogado, como dar consultas ou assinar petições junto aos tribunais.
No Brasil inexiste a profissão como tal, muito embora muitos escritórios utilizem serviços de terceiros,
como detetives particulares, psicólogos (questões de família) ou policiais aposentados. Por outro lado, temos
um problema que vem se agigantando com o passar dos anos, que são os bacharéis em Direito que não conseguem aprovação no exame da OAB.
O exame da Ordem gerou um contingente enorme de bacharéis em direito que não conseguem exercer
a advocacia, mas que não pretendem se afastar do meio jurídico.
Sem realizarmos, propositadamente, considerações sobre a qualidade dos cursos de Direito ou o nível
de exigência dos exames da OAB, fiquemos com a situação dos bacharéis em Direito que não conseguem
tornarem-se advogados.
São milhares de pessoas, a maioria jovens, sem profissão definida, com baixa autoestima e uma velada
reprovação familiar. O problema não é mais pessoal, mas sim social. O trabalho como assistente pode ser uma
alternativa.
Um assistente, por ser graduado em Direito, tem condições de compreender a dinâmica de um escritório
e auxiliar da forma que sua vocação e conhecimentos indique ser a mais adequada. Assim, ele pode:
a) ser o encarregado de levantar fatos e colher provas para instruir ações, cujos temas podem ser os mais
variados, de uma ação penal a ser julgada pelo Tribunal do Júri até direitos do consumidor;
b) ser um elemento de contato entre o escritório e clientes ou mesmo servidores do Judiciário;
c) ser o organizador de audiências, julgamentos e reuniões, fornecendo material de apoio (v.g., slides
para projetar em sustentação oral em Tribunal), detalhes sobre os demais participantes (características de personalidade que podem influir no julgamento), preparo do local no caso de reunião, ciência aos que dela participarão, possibilidades de conciliação e outros detalhes;
d) auxiliar nas questões de informática (v.g., petições via eletrônica), pesquisar precedentes na internet,
incluindo de Tribunais de outros países (há quem tenha domínio de idiomas, mas não passa em exame da OAB),
fornecendo apoio permanente às petições;
e) auxiliar na administração do escritório, valendo-se da vantagem de ter conhecimento do Direito e,
com isto, prestar informações mais precisas e eficientes.
Mas, como se trata de novidade, poderão surgir dúvidas e questionamentos sobre a criação dessa nova
atividade. Questões como quem controlaria esses profissionais? Seriam preparados, certificados? Atuariam
apenas nos grandes escritórios? Teriam campo de ação nas comarcas do interior?
Estas e outras indagações são subsequentes ao desejo de dar solução ao problema. Não se trata de uma
preocupação desta ou daquela família, mas sim de todos. Afinal, são milhares de brasileiros sem colocação profissional e que, se não aproveitados, engrossarão a lista dos frustrados e revoltados. Se a Constituição, no artigo 3º, I, afirma que nossa sociedade deve ser solidária, por solidariedade devemos ocupar-nos com o assunto.
Pois bem, sabedores deste retrato social, propomos o presente projeto de lei, para que ele provoque a
discussão necessária e que se culmine com a regulamentação desta nova atividade profissional, que ampare
milhares de jovens brasileiros egressos das faculdades de direito.
Com esta posição, avançamos no sentido de prestigiar o exame da Ordem, a própria OAB, sem esquecermos os bacharéis em Direito que necessitam de estímulos para se tornarem verdadeiros advogados e bem
preparados profissionalmente.
Esperamos que este projeto seja o embrião de uma discussão séria e participativa de todos os envolvidos,
e que se possa agregar, durante a tramitação da proposição, todas as eventuais contribuições dos interessados.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
“..................................................................................................................................................................................................
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Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo
das sanções civis, penais e administrativas.
Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido – no âmbito do impedimento – suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.
Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
§ 1º O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo
de quinze dias, prorrogável por igual período.
§ 2º A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer
juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.
§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da
renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.
CAPÍTULO II
Dos Direitos do Advogado
Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério
Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.
Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar
ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições
adequadas a seu desempenho.
................................................................................................................................................................................................... ”
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 233, DE 2014
Dispõe sobre os suplementos alimentares e nutricionais.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Os suplementos alimentares e nutricionais fabricados em território nacional ou importados são
regulados pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único. Fica proibida a importação por qualquer meio, inclusive comercio eletrônico, para fins
comerciais ou para consumo pessoal, de suplementos alimentares e nutricionais não registrados no Brasil.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se suplementos alimentares e nutricionais os produtos constituídos por nutrientes, fitonutrientes, outras substâncias encontradas nos alimentos, substâncias e compostos
bioativos, e que se destinam a:
I – suplementar a dieta habitual;
II – suprir necessidades nutricionais, metabólicas ou fisiológicas.
Parágrafo único. As seguintes classes de substâncias podem fazer parte da composição dos suplementos
alimentares e nutricionais, de forma isolada ou combinada:
I − nutrientes: quaisquer substâncias químicas consumidas normalmente como componentes de um alimento, que proporcionam energia ou são necessários para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção
da saúde e da vida ou cuja carência possa ocasionar alterações químicas ou fisiológicas características, tais como:
a) carboidratos;
b) proteínas, aminoácidos e derivados;
c) lipídeos e derivados;
d) fibras;
e) vitaminas;
f) minerais.
II − fitonutrientes ou fitoquímicos: compostos orgânicos de origem vegetal que não são classificados
como nutrientes, mas contribuem para a manutenção da saúde do organismo;
III − outras substâncias: todas as substâncias não classificadas como nutrientes, mas seguras para o consumo humano, tais como:
a) culturas microbianas, incluindo probióticos isolados;
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b) enzimas;
c) substâncias de origem animal;
d) substâncias obtidas de fontes não utilizadas como alimentos pelo homem, mas que também estão
presentes em alimentos;
e) substâncias sintéticas;
f) substâncias bioativas.
Art. 3º Os suplementos alimentares e nutricionais podem ser produzidos e comercializados nas formas
sólidas, semi-sólidas, líquidas, aerossóis e outras próprias à ingestão oral e ou enteral.
Parágrafo único. Será admitida a comercialização de diferentes suplementos de forma conjunta, em uma
mesma embalagem primária, resguardados os requisitos de segurança e qualidade dos produtos, nos termos
do regulamento.
Art. 4º Excluem-se do âmbito de aplicação desta lei os produtos com finalidade medicinal ou terapêutica.
CAPÍTULO II
Da Segurança e Qualidade dos Suplementos Alimentares e Nutricionais
Art. 5º Os suplementos alimentares e nutricionais deverão ser seguros e produzidos de acordo com boas
práticas de fabricação e padrões de identidade e qualidade, nos termos definidos nos regulamentos e normas
técnicas específicas.
Parágrafo único. As boas práticas de fabricação serão regulamentadas pelo órgão competente e deverão abranger os seguintes itens:
I − especificação do produto;
II – instalação física;
III – maquinário para controle de qualidade e ensaios laboratoriais;
IV – qualificação da equipe profissional;
V − programa de saneamento;
VI − operação;
VII − garantia e qualidade;
VIII − registro;
IX – rastreabilidade dos produtos acabados e matérias-primas;
X− amostra de lotes;
XI − procedimento de recall.
Art. 6º As empresas que fabricam, fracionam, embalam, importam ou distribuem suplementos alimentares e nutricionais devem ter licença expedida pela autoridade sanitária competente.
Parágrafo único. Para obter a licença a que se refere o caput, os estabelecimentos devem, nos termos do
regulamento:
I − manter registros de distribuição;
II − ter procedimentos para recall de produtos;
III − comprovar o atendimento às boas práticas de fabricação de suplementos alimentares e nutricionais;
IV− no caso de produtos importados, comprovar o atendimento às boas práticas de fabricação com base
em legislação específica emanada da autoridade sanitária.
Art. 7º Os ingredientes usados na fabricação dos suplementos alimentares e nutricionais devem ser obtidos de fontes seguras e por meio de processos tecnológicos seguros.
Parágrafo único. Os fornecedores de matéria prima devem entregar aos seus clientes, juntamente com
os produtos, os respectivos testes ou laudos de cada lote de mercadoria vendida.
Art. 8º Estão autorizados para uso em suplementos os ingredientes alimentares de consumo habitual
da população brasileira e aqueles cuja segurança tenha sido reconhecida pelo órgão competente, nos termos
da regulamentação.
Art. 9º O limite superior de ingestão é o valor mais alto de ingestão diária continuada de um nutriente
ou substância, proveniente de todas as fontes da dieta.
§ 1º O limite superior de ingestão de vitaminas, minerais e outras substâncias presentes nos suplementos alimentares e nutricionais será aquele adotado pelo órgão competente, observadas as referências de organismos internacionais reconhecidos e tendo como base a avaliação de risco constante em dados científicos
reconhecidos.
§ 2º Quando não houver limite superior de ingestão estabelecido, o teor dos suplementos alimentares e
nutricionais deverá levar em conta o limite estabelecido nas avaliações de segurança e, na hipótese de não existirem dados científicos disponíveis, esse teor deverá ser decidido com base em documentação técnica disponível.
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§ 3º Para garantir a dosagem especificada na rotulagem, é permitida a sobredosagem de vitaminas, minerais e outras substâncias, desde que justificada tecnologicamente, respeitados os limites superiores de ingestão.
Art. 10. Para garantir a segurança de uso dos suplementos alimentares e nutricionais, os produtos deverão ser comercializados com advertências sobre cuidados de consumo e tempo de uso e advertências dirigidas a grupos populacionais específicos, nos termos dos regulamentos, das normas técnicas e do Código de
Defesa do Consumidor.
Art. 11. Os suplementos alimentares e nutricionais estão sujeitos ao registro junto ao órgão competente, conforme regulamento, admitida a adoção de processo simplificado ou alternativo, a critério da autoridade sanitária.
Art. 12. Será obrigatória a comprovação da segurança dos suplementos alimentares e nutricionais, com
base nas diretrizes estabelecidas em regulamentos técnicos específicos ou guias publicados pelo órgão regulamentador competente ou por organismos por ele reconhecidos, nas seguintes situações:
I − quando em sua formulação são usados ingredientes cuja segurança ainda não é reconhecida;
II − quando sua formulação leva à ingestão de ingredientes habituais da dieta em concentrações muito
superiores àquelas tradicionalmente consumidas.
Art. 13. Os suplementos alimentares e nutricionais devem ser estáveis nas condições de armazenamento
indicadas pelo responsável por sua colocação no mercado.
Parágrafo único. Todo produtor e importador de suplementos alimentares e nutricionais deve determinar o prazo no qual o suplemento mantém suas especificações, depois de embalado, para ser armazenado e
comercializado conforme as condições indicadas no rótulo.
Art. 14. Para serem comercializados, os suplementos alimentares e nutricionais devem ser aprovados em
análises realizadas em laboratório habilitado ou de referência.
CAPÍTULO III
Da Rotulagem dos Suplementos Alimentares e Nutricionais
Art. 15. Os rótulos dos suplementos alimentares e nutricionais não poderão levar a erro, engano ou confusão quanto à sua origem, natureza, composição ou qualidade.
§ 1º Faculta-se a inclusão de informações sobre recomendação e finalidade de uso nos rótulos dos produtos.
§ 2º As embalagens primárias e secundárias dos produtos importados deverão ser rotuladas na origem
e em português.
§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se a textos e matérias de propaganda dos produtos, qualquer
que seja o veículo utilizado para sua divulgação.
Art.16. A rotulagem, apresentação e publicidade dos suplementos alimentares e nutricionais não devem
atribuir a esses produtos propriedades de prevenção, tratamento e cura de doenças, nem fazer referência a
tais propriedades.
Parágrafo único. Serão admitidas informações ou recomendações úteis destinadas exclusivamente às
pessoas qualificadas nos domínios da medicina, da nutrição ou da farmácia, referentes aos benefícios fisiológicos dos componentes.
Art. 17. Fica permitido o uso de alegações de propriedades funcionais ou de saúde aprovadas pelo órgão
regulamentador nos rótulos dos suplementos alimentares e nutricionais que se caracterizem como fonte dos
nutrientes relacionados às respectivas alegações.
Art. 18. As alegações funcionais ou de saúde que não se caracterizem como plenamente reconhecidas
terão seu uso condicionado à aprovação pelo órgão competente, de acordo com as diretrizes estabelecidas
em legislação específica.
§ 1º Quando a alegação pretendida for reconhecida por organismos científicos internacionais, para que
seja aprovada pelo órgão competente bastará ao requerente a comprovação dos critérios estabelecidos para
uso de tal alegação nos documentos de referência.
§ 2º A relação dos organismos científicos internacionais mencionados deverá ser publicada pelo órgão
competente e revisada periodicamente, com a participação do setor produtivo na indicação de conteúdo cientifico e de organizações para referência.
CAPÍTULO IV
Da Vigilância e Controle de Suplementos Alimentares e Nutricionais
Art. 19. Os suplementos alimentares e nutricionais e as empresas que realizam atividades a eles relacionadas estão sujeitos à vigilância sanitária e às disposições das Leis nºs 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.782,
de 26 de janeiro de 1999.
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Parágrafo único. Os fabricantes nacionais e estrangeiros, os importadores e distribuidores e quaisquer
representantes autorizados ou responsáveis pela venda direta ao consumidor devem realizar atividades de monitoramento de seus produtos e ficam obrigados a relatar à autoridade sanitária competente quaisquer eventos adversos associados ao consumo de seus suplementos alimentares e nutricionais em território nacional.
Art. 20. Os interessados em comercializar e distribuir, sob qualquer forma, em território nacional, suplementos alimentares e nutricionais importados, deverão obter a licença e a devida certificação da unidade
produtora junto ao órgão regulamentador, bem como os registros dos produtos a serem comercializados, em
conformidade com o Regime de Inspeção Extra Zona do Regulamento Técnico Especifico e demais regulamentos, para efeito de inspeção em estabelecimentos fabricantes de suplementos alimentares e nutricionais
instalados em países fora do âmbito do Mercosul.
Parágrafo único. O responsável pela produção ou comercialização do produto deve manter em seu poder
todos os documentos necessários para comprovar qualidade, segurança, idoneidade dos respectivos dizeres
de rotulagem, rastreabilidade dos produtos e atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos, documentos esses que deverão ser apresentados aos órgãos de vigilância sanitária sempre que solicitados ou durante
as inspeções.
Art. 21. As deliberações sobre segurança, identidade, alegações, características ou quaisquer dados referentes aos suplementos alimentares e nutricionais poderão ser objeto de análise prévia junto ao órgão regulador.
Parágrafo único. Será permitida a presença do setor regulado nas deliberações conduzidas no âmbito
de comissões técnicas de assessoramento ao órgão regulador, para possibilitar ao setor regulado acompanhar
as discussões sobre seus produtos e indicar representante da área científica para tratar do tema com os membros das comissões.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.
Justificação
O mercado de suplementos alimentares e nutricionais no Brasil e no mundo tem crescido solidamente, em
ritmo muito mais acelerado do que o de outros setores econômicos. Mesmo durante a crise econômica global
iniciada em 2009, o setor de suplementos alimentares e nutricionais manteve ritmo acelerado de crescimento.
O avanço das tecnologias no setor da saúde bem como a ampliação do conhecimento sobre os benefícios que os suplementos alimentares e nutricionais podem trazer à saúde das pessoas também contribuiu
bastante para esse crescimento.
Estudos desenvolvidos pela Euromonitor International, em fevereiro de 2010 e abril de 2011, demonstram que cerca de 180 bilhões de dólares foram gastos em 2010 com produtos para saúde no mundo. Desse
montante, 175 bilhões de dólares foram gastos com suplementos vitamínicos e minerais e 5 bilhões com suplementos para atletas.
Os produtos conhecidos como suplementos alimentares e nutricionais (ou, como denominados em
outros países, food supplements ou dietary supplements) são atualmente comercializados no Brasil com diferentes designações e classificações, levando a um cenário regulatório inseguro e confuso, onde as definições
se sobrepõem, confundindo o consumidor, o setor regulado e até mesmo os agentes de vigilância sanitária.
Esses produtos, a depender de sua composição, têm finalidades diversas, com composições e público
alvo tão diferentes quanto abrangentes. A regulamentação de cada tipo específico de produto leva à existência de muitos regulamentos técnicos, que não conseguem ser atualizados, de forma a “cobrir” toda gama de
produtos, na velocidade necessária para acompanhar o desenvolvimento, a inovação tecnológica e as descobertas da ciência.
Após levantamento completo das principais normativas que regem o setor de alimentos para atleta e
suplementos alimentares e nutricionais no Brasil, pode-se perceber que a regulação do setor sofre com desatualização, fragmentação e algumas contradições. A boa regulação do setor pressupõe clareza e coerência, para
garantir a observância de padrões de qualidade, eficácia e segurança dos suplementos alimentares nutricionais.
O cotidiano do brasileiro muda a cada década e é necessária sua readaptação alimentar à rotina diária.
Nesse cenário, chama a atenção o fato de o Decreto-Lei n° 986, que institui normas básicas sobre alimentos ter
sido publicado no ano de 1969, isto é, há mais de quatro décadas. É evidente que, nesse enorme lapso de tempo, os hábitos e as atividades rotineiras dos brasileiros mudaram bastante.
Com o envelhecimento da população, são crescentes os gastos de saúde com doenças crônicas como
diabetes e hipertensão. Nesse contexto, o que se percebe é que os brasileiros tentam estabelecer uma rotina
de exercícios e buscam cada vez mais o equilíbrio para sua alimentação, visando à prevenção de doenças e à
promoção da saúde. Os suplementos alimentares e nutricionais, no sentido amplo da categoria, que inclui os
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suplementos para atletas, ganham, então, cada vez mais sentido, principalmente quando analisamos o panorama alimentar atual.
Percebe-se que o setor de suplementos alimentares em geral, e o de suplementos para atletas em particular, sofre com a complexidade, fragmentação e equívocos das normativas de alimentos atualmente vigentes, às quais deve obedecer. São muitas as normas que devem ser observadas para regularizar apenas um
produto e diversos os regulamentos cujas diretrizes podem abranger composições de produtos destinados à
suplementação da dieta.
Assim, este projeto de lei busca harmonizar e desfragmentar a legislação que regula o setor de suplementos alimentares no Brasil. A regulação atual sobre o setor de suplementos alimentares, que engloba os alimentos
para atletas, é composta por um decreto-lei do final de década de 1960 (Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969) e por três leis bastante relevantes para o setor, que estão vigentes desde a década de 1970 (Leis nºs
5.991, de 1973, 6.360, de 1976, e 6.437, de 1977). Todas essas leis, que formam parte importante do grande
quadro regulatório do setor de suplementos alimentares e nutricionais no país, datam de uma época onde sequer existiam o Sistema Único de Saúde (SUS) e a garantia da saúde como direito de todos e dever do Estado.
A aprovação da Lei nº 9.782, de 1999, representou um grande avanço institucional com a criação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Esse avanço não foi capaz, porém, de resolver uma parte da regulação de alimentos no Brasil, que ainda está
bastante vinculada à legislação da década de 1970, conforme acima demonstrado. Há necessidade, agora, de
um esforço de atualização do quadro normativo legal que incide sobre o setor de suplementos alimentares,
para que as normas vigentes possam incorporar os avanços técnicos e científicos verificados nas últimas décadas nesse amplo campo econômico e sanitário representado pelos suplementos alimentares e nutricionais.
Este projeto de lei busca abranger os suplementos alimentares e nutricionais atualmente existentes que,
de forma inadequada, são regulados pelas leis pré-Constituição, que regem os alimentos convencionais. Este
projeto de lei busca, ainda, regular o mercado de acordo com o potencial de produtos que ainda podem ser
desenvolvidos, de forma a estabelecer princípios compatíveis com a natureza dos suplementos alimentares e
nutricionais, principalmente à luz do crescimento desse mercado no Brasil e no mundo, em especial visando à
garantia da segurança e qualidade desses produtos.
A existência de um instrumento legal único e vertical beneficia não somente o setor industrial como
também o consumidor, pois garante o acesso a produtos seguros, efetivos e de alta qualidade, respeitados o
direito individual de escolha e a diversidade cultural, preceitos que se alinham à diretriz de controle e regulação de alimentos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), do Ministério da Saúde.
A aprovação deste projeto de lei poderá, ainda, permitir a fabricação de produtos com uma demanda
crescente do mercado consumidor, aproximando a regulação nacional da regulação adotada em outros países
e, ao mesmo tempo, respeitando as peculiaridades nacionais.
A definição proposta para os suplementos alimentares e nutricionais visa aproximar a legislação brasileira das normas legais de outros países, permitindo a comercialização legal de produtos seguros, a inovação
na indústria e a proteção dos consumidores.
Trata-se de definição baseada em conceitos internacionais adotados em países da União Europeia e em
nações como Estados Unidos, Chile, Argentina, México, Colômbia, Japão e Coréia, entre outros.
A proposta prevê o uso e a associação de diversos ingredientes na composição dos suplementos. Além
das vitaminas e minerais, já comercializados no Brasil como ingredientes comuns, é previsto neste projeto o emprego de outros nutrientes e não nutrientes igualmente importantes, mas não previstos na regulamentação de
alimentos, a despeito de serem cada vez mais utilizados na produção de suplementos alimentares e nutricionais.
Os aminoácidos, por exemplo, são micronutrientes encontrados como componentes das proteínas ou
na forma de aminoácidos livres. São necessários ao organismo humano para a construção dos tecidos e o bom
desempenho das funções fisiológicas. No caso dos aminoácidos essenciais, que não podem ser sintetizados
pelo organismo humano, sua ingestão se faz necessária a todos os indivíduos; e, no caso dos aminoácidos semi
essenciais ou condicionalmente essenciais, essa ingestão é indicada para certos grupos ou em situações específicas. O uso de aminoácidos isolados em suplementos alimentares e nutricionais tem o objetivo de disponibilizar
alternativas seguras para suprir eventuais carências em relação à ingestão recomendada desses nutrientes, em
caráter complementar à dieta habitual do indivíduo, ou para quem busca melhorar sua condição fisiológica.
A literatura científica já comprovou que o consumo de alguns aminoácidos por certos grupos populacionais tem o poder de alterar o estado nutricional dos indivíduos de adequado para ótimo. Ou seja, esse consumo
potencializa os benefícios de uma dieta equilibrada e balanceada, com ganhos para o bem estar e a qualidade de vida do indivíduo. Estudos demonstraram que, em pessoas idosas, com comprometimento de síntese
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proteica, a ingestão de aminoácidos após o exercício é bastante benéfica. Demonstraram também que, nessa
população, uma dieta com alta ingestão proteica resulta em um aumento da densidade óssea.
A prática de atividade física vem sendo recomendada pelo Ministério da Saúde como medida preventiva
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), considerando seu efeito benéfico na manutenção da saúde
e seu efeito sinérgico com uma dieta balanceada como estratégia para redução dos fatores de risco das DCNT.
Essa estratégia torna-se ainda mais importante diante das mudanças da composição populacional brasileira
por faixa etária, tendo em vista a tendência de aumento da expectativa de vida dos brasileiros e o proporcional
aumento dos fatores de risco das DCNT inerentes ao avanço da idade. Tais mudanças acarretam maior ocorrência dessas enfermidades e maior ônus sobre o sistema de saúde.
Nesse contexto, a literatura científica comprovou que os suplementos alimentares e nutricionais adicionados de aminoácidos isolados são uma iniciativa para contribuir para a modulação da composição muscular
da população, incluindo os praticantes de atividade física amadora, tendo em vista que os requerimentos de
proteínas e de alguns aminoácidos na forma isolada são aumentados nessas situações.
No que se refere aos fitonutrientes ou fitoquímicos, é consenso na comunidade científica que eles são
corresponsáveis pelo papel benéfico de dietas ricas em frutas e vegetais na saúde humana, que não pode ser
atribuído somente a vitaminas, minerais e fibras fornecidos por esses alimentos.
O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, recomenda o consumo
diário de três porções de frutas e três porções de verduras e legumes, totalizando no mínimo 400 g por dia (9
a 12% das calorias totais de uma dieta de duas mil calorias diárias). De acordo com a avaliação nutricional dos
dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008/2009), divulgada pelo IBGE em 2010, frutas, verduras
e legumes correspondem a apenas 2,8% do total de calorias ingeridas diariamente pela população, ou cerca
de um quarto do consumo recomendado pelo Guia Alimentar.
A partir desses dados e considerando que as frutas, verduras e legumes são as principais fontes de micronutrientes, fitonutrientes e fibras da dieta, conclui-se que a ingestão dessas substâncias está aquém dos
níveis recomendados para compor uma dieta saudável, como preconiza o Guia.
Devido a um estilo de vida especial ou a outros motivos, os consumidores devem ter a possibilidade de
fazer escolhas e poder complementar a dieta com as quantidades ingeridas de nutrientes e outras substâncias
através do consumo de suplementos alimentares e nutricionais.
Acerca do registro dos suplementos alimentares e nutricionais, este projeto prevê um sistema flexível. A
comunicação de inicio de fabricação ou notificação, por ser um sistema mais simples, desburocratiza a regularização dos produtos, sem que sua qualidade e controle sejam afetados, considerando que o projeto prevê,
entre outros, a obrigatoriedade de adoção das boas práticas de fabricação, a apresentação de documentos
comprobatórios de qualidade e segurança, sempre que exigidos por autoridades sanitárias, e o uso de ingredientes comprovadamente seguros.
Esse conceito está em conformidade com o já Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, cujo art. 7º, §
3º, estabelece que, “caso não haja riscos à saúde da população ou à fiscalização das atividades de produção e
circulação, o registro dos produtos de que trata este artigo poderá ser objeto de regulamentação pelo órgão
regulador para: I − simplificar e agilizar os procedimentos; e II − estabelecer prioridades e metas de desempenho previstas em cláusula do contrato de gestão a que se refere o art. 19 da Lei no 9.782, de 1999.”
A Anvisa já vêm adotando modelos de regularização simplificada para produtos cuja tradição e histórico
de uso respaldem sua segurança, como demonstram recentes regulamentos sobre medicamentos e produtos
fitoterápicos, a exemplo da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26, de 2014.
O projeto prevê ainda o reconhecimento de documentos técnicos e científicos publicados por outras
agências reguladoras, organismos e comitês científicos internacionais. Esse reconhecimento tem como objetivo principal tornar mais ágil a comprovação de segurança e eficácia de alegações funcionais, com economia
de tempo, recursos humanos e materiais necessários à análise dos pedidos de avaliação pela Anvisa.
Caberá à Anvisa, como órgão regulador, determinar quais organismos internacionais possuem critérios
de avaliação de segurança satisfatórios para serem adotados como referência, a exemplo do que já ocorre na
regulamentação de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos, onde é simplificada a
comprovação de segurança e eficácia dos produtos que constam em listas específicas elaboradas pela Agência
de Medicamentos da Comunidade Europeia ou em lista elaborada pela própria Anvisa, com base em avaliações
anteriores e histórico de uso dos produtos.
Outra inovação da proposta é a adoção de limites de adição de vitaminas e minerais com base em segurança e não em múltiplos de IDR. O Brasil é um dos poucos países do mundo que adota os valores de Ingestão
Diária Recomendada (IDRs) como limite máximo de adição de vitaminas e minerais em alimentos e suplementos vitamínicos.

44

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

A proposta para adoção de níveis máximos de adição baseados em segurança segue as diretrizes do
Codex Alimentarius para suplementos (CAC/GL 55-2005). Esse documento do Codex recomenda que os valores
de ingestão de referência de vitaminas e minerais devem ser levados em consideração para o estabelecimento dos níveis máximos de adição, mas que tal definição “não deve levar à fixação de limites máximos baseados
unicamente na ingestão recomendada de nutrientes (por exemplo, nos valores de Ingestão de Referência da
População ou de Ingestão Diária Recomendada)”, como ocorre hoje no Brasil.
A IDR é a meta a ser atingida pela dieta do indivíduo, para suprir suas necessidades nutricionais mínimas, a fim de evitar as inadequações ou deficiências subclínicas de micronutrientes. Por sua vez, limites máximos de ingestão (ou upper levels) são estabelecidos com base em evidências científicas de segurança de uso
e aparecimento de efeitos adversos. De acordo com recomendações da FAO/WHO (2001) para a ingestão de
vitaminas e minerais, a faixa de ingestão compreendida entre as recomendações diárias (IDR) e os limites máximos de ingestão é considerada suficiente para prevenir deficiências e ao mesmo tempo evitar a toxicidade.
A Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil, realizada pelo Ministério da Saúde, em 2011, com
base nos dados da última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008/2009), revelou a alta prevalência de
inadequação de consumo de vitaminas e minerais em adultos (19 a 59 anos) e idosos (maiores de 60 anos),
para ambos os sexos, nas diversas regiões do Brasil. De todas as vitaminas e minerais avaliados, os únicos que
apresentaram consumo médio pela população brasileira dentro da faixa adequada foram o potássio e o manganês, tanto em homens quanto em mulheres, em adultos e idosos. Para alguns micronutrientes, como as vitaminas D e E, a prevalência de inadequação foi de 99,6 a 100%.
Cabe ressaltar que a avaliação de inadequação foi realizada tendo como base os valores de EAR (Estimated Average Requirement), que representam a necessidade estimada para 50% da população. Desta forma,
se considerássemos os valores de IDR, provavelmente as prevalências de inadequação seriam ainda maiores.
Esse conceito de que a faixa ótima de ingestão de micronutrientes deve estar situada entre a IDR e um
limite superior de ingestão já foi adotado pela área de Alimentos da Anvisa em recente consulta pública (CP
nº 2, de 2013), sobre o Regulamento Técnico de Produtos para Nutrição Enteral. Nessa consulta, as IDR de vitaminas e minerais foram consideradas as quantidades mínimas que devem ser consumidas ao dia e os limites
máximos adotados basearam-se em valores máximos de consumo pela população, ou seja, limites superiores
de ingestão.
Dessa forma, a proposta visa aproximar o instrumento normativo brasileiro das diretrizes internacionais
e da legislação vigente em outros países e harmonizar os limites de vitaminas e minerais dentro da própria legislação brasileira da área de alimentos.
Por fim, o projeto prevê o monitoramento pós-mercado dos suplementos alimentares e nutricionais. A
rapidez da incorporação de novas tecnologias, em todas as áreas de atuação da vigilância sanitária, tem demonstrado a necessidade de fortalecer a vigilância pós-uso e pós-comercialização, por meio do controle de
eventos adversos e de queixas técnicas de produtos.
Apresentados as razões que motivam a apresentação deste projeto de lei, esperamos contar com o apoio
e a aprovação dos nobres parlamentares para que o Brasil passe a ter uma legislação moderna, segura e eficaz
na regulação do setor de suplementos alimentares e nutricionais.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977
Texto compilado Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
Regulamento
Conversão da MPv nº 1.791, de 1998
Vide Lei nº 11.972, de 2009
Texto compilado
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.791, de 1998, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 24, DE 2014
Altera a Resolução nº 40, de 2001, para dispor sobre a redução temporária do limite da Dívida
Consolidada dos Estados e do Distrito Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 3º da Resolução nº 40, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 1º Nos anos de 2017 a 2026, o montante da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal será de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma
do art. 2º, devendo aquele Ente que apresentar valor superior proceder, já a partir do ano de 2017,
até o final do ano 2021, reduções de, no mínimo, 1/5 (um quinto) do valor excedente a cada exercício financeiro.
§ 2º A inobservância da trajetória de ajuste definida no parágrafo anterior implica automático impedimento para a realização de novas operações de crédito, enquanto perdurar o seu descumprimento.
§ 3º Após os prazos a que se referem o caput e o §1º, a inobservância dos limites estabelecidos neste artigo sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.” (NR)
Art. 2º O artigo 4º da Resolução nº 40, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º No período compreendido entre a data da publicação desta Resolução e o final do décimo
quinto exercício financeiro a que se refere o caput do art. 3º, serão observadas as seguintes condições:
I – O excedente em relação aos limites previstos no caput do art. 3º apurado ao final do exercício do
ano da publicação desta Resolução deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro;
....................................................................................................................................................................................................
IV – durante o período de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros a que se refere o caput, aplicar-se-ão os limites previstos no caput do art. 3º para o Estado, o Distrito Federal ou o Município que:
....................................................................................................................................................................................................
b) atinja o limite previsto no caput do art. 3º antes do final do período de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 3º É incluído o artigo 4º-A à Resolução nº 40, de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 4º-A. Para fins de acompanhamento da trajetória de ajuste dos limites de que trata o § 1º do art.
3, a relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida será apurada
a cada quadrimestre civil e consignada no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.”
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nos anos 90, como parte do processo de estabilização monetária e de reforma estrutural da economia,
a União procedeu ao refinanciamento das dívidas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito
do denominado Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados e Municípios.
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A reestruturação e o ajuste fiscal compreenderam uma série de medidas fiscais, patrimoniais e administrativas, enformando um processo ainda em andamento embasado e orientado, fundamentalmente, pela Lei
nº 9.496, de 1997, e pelas Medidas Provisórias nºs 2.192-70 e 2.185-30, ambas de 2001.
As condições do refinanciamento definidas nas referidas normas, entre outras, preveem: (i) amortização
do valor refinanciado em até 360 prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, e (ii)
taxa de juros de até 9% a.a., incidente sobre o saldo devedor atualizado monetariamente pelo Índice Geral de
Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), pagos mensalmente.
À época, as características financeiras dos financiamentos e refinanciamentos empreendidos pela União
expressavam que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios seriam beneficiados com ganhos econômicos
e melhoria no seu fluxo de caixa decorrentes, basicamente, da redução da taxa de juros e do alongamento do
prazo de pagamento de sua dívida refinanciada. E, em verdade, assim o foram, como pode ser comprovado
pela redução relativa de suas dívidas. Conforme informações do Banco Central, a dívida total estadual apresentou tendência declinante com relação ao PIB, passando de uma participação de 17,5% em 2001 para 11,3%
do PIB em 2013; mais ainda, a dívida estadual renegociada pela União caiu de 11,8% para 8,5% do PIB nesse
mesmo período.
Contribuiu significativamente para essas reduções a mudança de comportamento fiscal associada à adoção dos preceitos consubstanciados na Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e à geração de superávits primários consistentes. Segundo dados do IPEA, o resultado primário
estadual foi negativo em 0,38% do PIB na média do período de 1995 a 1998, ao passo que em termos médios
entre 1999 e 2013 foi positivo em 0,71% do PIB.
A despeito dos avanços obtidos, observa-se, em consonância com o afrouxamento das políticas monetária e fiscal, particularmente empreendido a partir de 2008/2009, uma retomada significativa do endividamento
dos Estados com o sistema bancário nacional e internacional. Ainda conforme dados do Banco Central, a dívida
estadual com esses credores saltou de uma participação de 0,8%, em 2006, para 2,2% do PIB em 2013, representando um crescimento de 175%. Para esse processo expansionista, sem dúvida, tem contribuído a liberalização na concessão de aval da União a empréstimos e financiamentos externos para os Estados e a expansão
dos créditos dos bancos oficiais. Tudo isso para sustentar os seus programas de investimentos, sem que, em
contrapartida, sejam promovidos cuidados com as consequências desse novo ciclo de endividamento, particularmente quanto às suas implicações sobre suas despesas correntes, que certamente impactarão, negativamente, a própria sustentação pretendida para o investimento no médio e longo prazo.
Em suma, o fato é que, hoje, entendemos que a promoção de investimentos nos Estados por meio de
um novo ciclo de endividamento constitui mecanismo perverso, tendente a recolocar novos desequilíbrios nas
finanças estaduais e, em consequência, na própria sustentação de seus investimentos. Para restringir essas possibilidades, apresentamos esse projeto, que visa, fundamentalmente, assegurar que os avanços conseguidos e
os bons fundamentos macroeconômicos engendrados sejam preservados.
Para tanto, o projeto introduz novo período de controle mais efetivo ao endividamento dos Estados, com
a previsão de que a sua dívida consolidada líquida não ultrapasse a 1,5 vezes a sua respectiva receita corrente
líquida no período compreendido entre os anos de 2017 a 2026. É bom lembrar que hoje esse limite definido
na Resolução nº 40, de 2011, do Senado Federal, é de 2(dois).
Dessa forma, busca-se com a proposta fornecer mecanismo que contribua para a preservação do ajuste
fiscal empreendido nos estados, particularmente dos benefícios obtidos com a reestruturação das dívidas e
seu refinanciamento pela União.
Diante do exposto, estamos propondo modificações à Resolução nº 40, de 2001, certos de que contribuiremos para o aprimoramento das normas desta Casa, e por via de conseqüência, para o eficiente cumprimento de um de seus deveres constitucionais, qual seja, o controle do endividamento do setor público do País.
Contamos, assim, com o apoio dos ilustres pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001(*)
Dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida
pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX, da Constituição Federal.
O Senado Federal Resolve:
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Art. 1º Subordina-se às normas estabelecidas nesta Resolução a dívida pública consolidada e a dívida
pública mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:
I – Estado, Distrito Federal e Município: as respectivas administrações diretas, os fundos, as autarquias,
as fundações e as empresas estatais dependentes;
II – empresa estatal dependente: empresa controlada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município,
que tenha, no exercício anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, destinados ao pagamento
de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes
de aumento de participação acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade;
III – dívida pública consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras,
inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em
prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora
de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento;
IV – dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios; e
V – dívida consolidada líquida: dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as
aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.
§ 2º A dívida consolidada não inclui as obrigações existentes entre as administrações diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, ou entre estes.
Art. 2º Entende-se por receita corrente líquida, para os efeitos desta Resolução, o somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
I – nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
II – nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da
Constituição Federal.
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de
Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas com pessoal, na forma dos incisos XIII
e XIV do art. 21 da Constituição Federal e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e
nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades.
§ 4º (Revogado)(NR)
Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não
poderá exceder, respectivamente, a:
I – no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida na forma
do art. 2; e
II – no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida
na forma do art. 2.
Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância dos limites estabelecidos em
seus incisos I e II sujeitará os entes da Federação às disposições do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.
Art. 4º No período compreendido entre a data da publicação desta Resolução e o final do décimo quinto
exercício financeiro a que se refere o art. 3, serão observadas as seguintes condições:
I – O excedente em relação aos limites previstos no art. 3º apurado ao final do exercício do ano da publicação desta Resolução deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício
financeiro;
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II – para fins de acompanhamento da trajetória de ajuste dos limites de que trata o art. 3, a relação entre
o montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida será apurada a cada quadrimestre civil e
consignada no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
III – o limite apurado anualmente após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) estabelecido neste
artigo será registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
IV – durante o período de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros a que se refere o caput, aplicar-se-ão os limites previstos no art. 3º para o Estado, o Distrito Federal ou o Município que:
a) apresente relação entre o montante da dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida inferior
a esses limites, no final do exercício de publicação desta Resolução; e
b) atinja o limite previsto no art. 3º antes do final do período de ajuste de 15 (quinze) exercícios financeiros.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tornarão disponíveis ao Ministério da Fazenda os dados necessários ao cumprimento do disposto neste artigo em até 30 (trinta) dias após a data de
referência das apurações.
Art. 5º Durante o período de ajuste, o Estado, o Distrito Federal ou o Município que não cumprir as disposições do art. 4º ficará impedido, enquanto perdurar a irregularidade, de contratar operações de crédito,
excetuadas aquelas que, na data da publicação desta Resolução, estejam previstas nos Programas de Ajuste
Fiscal dos Estados, estabelecidos nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas que, limitadas
ao montante global previsto, vierem a substituí-las.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de abril de 2002
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 25, DE 2014
Altera a Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, para reduzir o limite para a concessão
de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 9º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º O montante das garantias concedidas pela União não poderá exceder a 30% (trinta e três por
cento) da receita corrente líquida.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal conferiu ao Senado Federal, em seu art. 52, importantes competências relativas
às finanças da União, dos estados e dos municípios. Dentre essas, podemos citar dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno da União e dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
Tais competências encontram-se regulamentadas pela Resolução no 48, de 2007, do Senado Federal. O
art. 9º desse normativo limita o montante das garantias concedias pela União a 60% de sua receita corrente
líquida (RCL). O objetivo do legislador foi de evitar a assunção de um montante excessivo de garantias, sob a
forma de fianças e avais concedidos direta ou indiretamente pela União. Com isso evita-se que as finanças federais fiquem vulneráveis em caso de uma generalizada inadimplência das entidades garantidas, em especial,
dos entes subnacionais.
Nos últimos anos, temos observado justamente um forte crescimento do endividamento dos estados e
municípios. O principal mecanismo desse endividamento foi a contratação de operações de crédito com garantia da União. De certa forma, o Governo Federal deliberadamente tem incentivado o endividamento dos
entes subnacionais ao facilitar a concessão de garantias. O Ministério da Fazenda tem a prerrogativa de decidir
se concede ou não tal garantia e a tem concedida mesmo para os estados e municípios com classificação de
capacidade de pagamento C e D, que indicam categorias insuficientes para receber garantia federal.
Dessa forma, temos observado uma forte expansão da concessão de garantias pela União. O montante
das garantias era de 17,49% da RCL, no final do exercício de 2010, e passa para 26,55% da RCL, no final de 2013,
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de acordo com os Relatórios de Gestão Fiscal da União. Além da expansão do montante das garantias, houve
um aumento do risco inerente a essas garantias. Entre 2011 e 2014, o Ministério da Fazenda autorizou a concessão de garantias para 51 operações de crédito cujos pleiteantes tinham classificação C ou D, totalizando R$
23,4 bilhões. Portanto, essa expansão representa um risco fiscal para a União e para os governos subnacionais.
A proposta que apresentamos visa adequar o limite para a concessão de garantia a essa realidade. O limite atual de 60% da RCL é muito elevado, bastando observar que, a despeito do crescimento das garantias
observado nos últimos anos, o montante atual, como mostrado, encontra-se em 26,55% da RCL. Portanto, é
necessário adequar esse limite para evitar o crescimento exagerado das garantias da União. O valor proposto
de 30% permite essa limitação e, ademais, margem suficiente para um crescimento adicional moderado.
Considerando a relevância e atualidade da matéria, solicitamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação da presente iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2007
Dispõe sobre os limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites e
condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
O Senado Federal Resolve:
Art. 1º Subordinam-se às normas estabelecidas nesta Resolução as operações de crédito interno e externo da União, inclusive a concessão de garantias.
CAPÍTULO I
Das Definições
Art. 2º Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:
I – União: a respectiva administração direta, os fundos, as autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes;
II – empresa estatal dependente: empresa controlada pela União, que tenha recebido, no exercício anterior, recursos financeiros de seu controlador destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio
em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com
idêntica finalidade;
III – dívida consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras da União,
inclusive as decorrentes da emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados,
da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios
judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que hajam
sido incluídos e das operações de crédito que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado
como receitas no orçamento.
§ 1° Das obrigações financeiras do Banco Central do Brasil, somente serão incluídas na dívida consolidada da União aquelas decorrentes da emissão de títulos de sua responsabilidade no mercado.
§ 2º A dívida consolidada não inclui as obrigações existentes entre a União, aqui considerada a administração direta, e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes ou entre
estes, exceto os títulos do Tesouro Nacional na carteira do Banco Central do Brasil.
Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, os compromissos assumidos com
credores situados no país ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
Parágrafo único. Equiparam-se a operações de crédito:
I – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
II – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de
bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito;
III – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
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Art. 4º Entende-se por receita corrente líquida, para os efeitos desta Resolução, o somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
I – os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195 e no art. 239 da Constituição;
II – a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e
nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades.
CAPÍTULO II
Das Vedações
Art. 5º É vedado à União:
I – o recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
II – a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, não se aplicando esta
vedação a empresas estatais dependentes;
III – a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços;
IV – a concessão de qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, incentivos, anistias, remissão, reduções de alíquotas e quaisquer outros benefícios tributários, fiscais
ou financeiros, não autorizados na forma de lei específica que regule exclusivamente as matérias retroenumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.
Parágrafo único. Constatando-se infração ao disposto no caput, e enquanto não promovido o cancelamento ou amortização total do débito, as dívidas serão consideradas vencidas para efeito do cômputo dos
limites dos arts. 6º e 7º e a União ficará impedida de realizar operação sujeita a esta Resolução.
CAPÍTULO III
Dos Limites e Condições Para a Realização de Operações de Crédito
Art. 6º O cumprimento do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição deverá ser comprovado mediante apuração das operações de crédito e das despesas de capital conforme os critérios definidos
no art. 32, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, verificar-se-ão, separadamente, o exercício anterior e o exercício
corrente, tomando-se por base:
I – no exercício anterior, as receitas de operações de crédito nele realizadas e as despesas de capital nele
executadas; e
II – no exercício corrente, as receitas de operações de crédito e as despesas de capital constantes da lei
orçamentária.
§ 2º Não serão computadas como despesas de capital, para os fins deste artigo:
I – o montante referente às despesas realizadas, ou constantes da lei orçamentária, conforme o caso, em
cumprimento da devolução a que se refere o art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II – as despesas realizadas e as previstas que representem empréstimo ou financiamento a contribuinte,
com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se
resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; e
III – as despesas realizadas e as previstas que representem inversões financeiras na forma de participação
acionária em empresas que não sejam controladas, direta ou indiretamente, pela União ou pelos demais entes
da Federação, excetuando-se aquelas decorrentes da participação em organismos financeiros internacionais.
§ 3º O empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso II, § 2º, deste artigo, se concedido por instituição financeira controlada pela União, terá seu valor deduzido das despesas de capital.
§ 4º As receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária
federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa.
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§ 5º O disposto no § 4º somente se aplica se, até a realização da despesa respectiva, a receita das operações de crédito ficar depositada em sub-conta da Conta Única da União no Banco Central do Brasil.
§ 6º As operações de antecipação de receitas orçamentárias não serão computadas para os fins deste
artigo, desde que liquidadas no mesmo exercício em que forem contratadas.
Art. 7º As operações de crédito interno e externo da União observarão os seguintes limites:
I – o montante global das operações de crédito realizadas em um exercício financeiro não poderá ser
superior a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4º;
II – o montante da dívida consolidada não poderá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal, conforme o disposto em resolução específica.
§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de operações de crédito com liberação prevista para mais
de um exercício, será calculado levando em consideração o cronograma anual de ingresso, projetando-se a
receita corrente líquida de acordo com os critérios estabelecidos no § 3º deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações de refinanciamento do principal de dívidas e às
operações de concessão de garantias, sendo que o limite para essas últimas é definido pelo art. 9º.
§ 2º Para efeito de apuração do montante global das operações de crédito a que se refere este artigo,
serão deduzidos: (Redação dada pela Resolução n.º 41, de 2009)
I – os valores destinados à amortização do principal e ao refinanciamento da dívida pública federal; (Incluído pela Resolução n.º 41, de 2009)
II – as emissões de títulos destinadas: (Incluído pela Resolução n.º 41, de 2009)
a) ao pagamento de resultado negativo apurado no balanço semestral do Banco Central do Brasil, de
que trata o inciso II do art. 2º da Medida Provisória nº 2.179-36, de 24 de agosto de 2001; (Incluído pela Resolução n.º 41, de 2009)
b) ao pagamento do resultado financeiro negativo das operações com reservas cambiais depositadas no
Banco Central do Brasil e das operações com derivativos cambiais por ele realizadas no mercado interno, conforme apurado em seu balanço semestral, de que trata o inciso II do art. 6º da Lei nº 11.803, de 5 de novembro
de 2008;(Incluído pela Resolução n.º 41, de 2009)
c) a assegurar ao Banco Central do Brasil a manutenção de carteira de títulos da dívida pública em dimensões adequadas à execução da política monetária, de que trata o inciso IX do art. 1º da Lei nº 10.179, de 6
de fevereiro de 2001; (Incluído pela Resolução n.º 41, de 2009)
III – as operações de concessão de garantias, observado o disposto no art. 9º. (Incluído pela Resolução
n.º 41, de 2009)
§ 3º As projeções da receita corrente líquida serão obtidas mediante a aplicação de fator de atualização,
a ser fixado pelo Ministério da Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período de 12 (doze) meses findos
no mês de referência.
Art. 8º Os contratos relativos a operações de crédito externo não podem conter qualquer cláusula:
I – de natureza política;
II – atentatória à soberania nacional e à ordem pública;
III – contrária à Constituição e às leis brasileiras; e
IV – que implique compensação automática de débitos e créditos.
Parágrafo único. Os eventuais litígios entre a União ou suas autarquias, de um lado, e o credor ou arrendante, de outro, decorrentes do contrato, serão resolvidos perante o foro brasileiro ou submetidos a arbitragem.
CAPÍTULO IV
Dos Limites e Condições Para a Concessão de Garantias
Art. 9º O montante das garantias concedidas pela União não poderá exceder a 60% (sessenta por cento)
da receita corrente líquida.
§ 1º Consideram-se garantia concedida, para os efeitos deste artigo, as fianças e avais concedidos direta
ou indiretamente pela União, em operações de crédito, inclusive com recursos de fundos de aval, a assunção
de risco creditício em linhas de crédito, o seguro de crédito à exportação e outras garantias de natureza semelhante que representem compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual.
§ 2º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante das garantias concedidas será efetuada ao final de cada exercício financeiro, com base no saldo devedor das obrigações financeiras
garantidas.
§ 3º Ultrapassado o limite, ficará a União impedida de conceder garantias, direta ou indiretamente, até
a eliminação do excesso.
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§ 4º O limite poderá ser elevado temporariamente, em caráter excepcional, a pedido do Poder Executivo,
com base em justificativa apresentada pelo Ministério da Fazenda.
Art. 10. A União só prestará garantia a quem atenda às seguintes exigências, no que couber:
I – existência de dotação na lei orçamentária para o ingresso dos recursos, o aporte de contrapartida,
bem como os encargos decorrentes da operação ou, no caso de empresas estatais, inclusão do projeto no orçamento de investimento;
I – declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigida pelo Ministério da Fazenda, quanto à existência de dotação na lei orçamentária para o ingresso dos recursos, o aporte de contrapartida, bem como os
encargos decorrentes da operação, existência de previsão no plano plurianual ou, no caso de empresas estatais,
inclusão do projeto no orçamento de investimento; (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2011)
II – comprovação:
a) do adimplemento quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos à União,
bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dela recebidos;
b) do cumprimento dos limites constitucionais mínimos relativos aos gastos em educação e saúde;
c) da observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal;
d) do cumprimento dos compromissos decorrentes de contratos de refinanciamento de dívidas ou programas de ajuste firmados com a União; e
e) do cumprimento dos demais dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 2000;
III – contragarantia que abranja o ressarcimento integral dos custos financeiros decorrentes da cobertura
do inadimplemento; e
IV – pagamento ou ressarcimento das despesas de natureza administrativa decorrentes da negociação
e formalização dos instrumentos contratuais.
§ 1º Os contratos deverão prever o fornecimento tempestivo e periódico, pela entidade beneficiária, dos
saldos das obrigações garantidas.
§ 2º Nas garantias concedidas pela União na modalidade de seguro, serão consideradas contragarantias
suficientes os prêmios pagos pelos segurados, desde que calculados com base em critérios atuariais de forma
a cobrir o risco de inadimplência das obrigações garantidas.
§ 3º Não serão exigidas contragarantias de autarquias, fundações ou empresas públicas federais, cujo
capital pertença integralmente à União.
§ 4º A comprovação de adimplência do ente garantido quanto aos pagamentos e prestações de contas
de que trata este artigo se dará por ocasião da assinatura do respectivo contrato de garantia. (Incluído pela
Resolução n.º 41, de 2009)
§ 5º As resoluções do Senado Federal que autorizem a concessão de garantias mediante a comprovação
posterior da adimplência do ente garantido deverão, obrigatoriamente, conter dispositivo condicionando expressamente a efetividade da autorização à comprovação de que trata o § 4º. (Incluído pela Resolução n.º 41, de 2009)
CAPÍTULO V
Dos Pleitos Para A Realização de Operações de Crédito
Art. 11. Sujeitam-se à aprovação específica do Senado Federal as operações de crédito externo, de responsabilidade da União, excluído o Banco Central do Brasil, bem como as garantias concedidas pela União a
operações de mesma natureza, inclusive aditamento a contrato relativo à operação de crédito externo que
preveja a elevação dos valores mutuados ou financiados ou a redução dos prazos de pagamento.
Parágrafo único. Os pedidos de que trata este artigo deverão ser encaminhados ao Senado Federal, instruídos com:
a) exposição de motivos do Ministro de Estado da Fazenda, acompanhada de pronunciamentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional;
b) comprovação do cumprimento dos dispositivos aplicáveis constantes da Lei Complementar nº 101, de 2000;
c) análise dos custos e benefícios econômicos e sociais do projeto a ser financiado pela operação de crédito;
d) autorização legislativa competente;
e) comprovação de que o programa ou projeto está incluído na Lei do Plano Plurianual;
f) comprovação da inclusão na lei orçamentária das dotações necessárias ao ingresso dos recursos externos, ao pagamento dos encargos da operação, bem como à contrapartida nacional ou ao sinal da operação
em se tratando do financiamento da aquisição de bens e serviços, quando cabível;
g) comprovação da inclusão dos programas e projetos, no caso das empresas estatais, no Orçamento
de Investimentos;
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e) declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigida pelo Ministério da Fazenda, de que o programa ou projeto está incluído no plano plurianual; (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2011)
f) declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigida pelo Ministério da Fazenda, quanto à inclusão
na lei orçamentária das dotações necessárias ao ingresso dos recursos externos, ao pagamento dos encargos
da operação, bem como à contrapartida nacional ou ao sinal da operação em se tratando do financiamento da
aquisição de bens e serviços, quando cabível; (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2011)
g) declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigida pelo Ministério da Fazenda, quanto à inclusão dos programas e projetos, no caso das empresas estatais, no orçamento de investimento; (Redação dada
pela Resolução n.º 19, de 2011)
h) cronograma estimativo de execução do programa, projeto ou aquisição de bens e serviços;
i) análise financeira da operação acompanhada do cronograma de dispêndio e avaliação das fontes alternativas de financiamento;
j) informações sobre o atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição e dos demais
limites de endividamento fixados pelo Senado Federal, no que couber;
l) informações sobre as finanças do tomador destacando o montante e o cronograma da dívida interna e externa;
m) comprovação do cumprimento das condições previstas no art. 10 e neste artigo, no caso da concessão de garantias; e
n) outras informações que habilitem o Senado Federal a conhecer perfeitamente a operação de crédito.
Art. 12. Os pedidos de autorização para operações de crédito externo vinculadas à aquisição de bens ou
contratação de serviços, decorrentes de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional,
em caso de dispensa de licitação, nos termos do inciso XIV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
deverão ser encaminhados acompanhados de pareceres técnico e jurídico da entidade contratante, discriminando as vantagens econômicas para o Poder Público no que diz respeito ao preço da aquisição e às condições
financeiras do financiamento.
Art. 13. São autorizadas, de forma global e nos termos desta Resolução, as operações de crédito externo
de natureza financeira de interesse da União, de suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes,
a que se refere o inciso V do art. 52 da Constituição, de caráter não-reembolsável, assim caracterizadas as doações internacionais e outras da espécie.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda informará ao Senado Federal, semestralmente, as operações a que
se refere o caput deste artigo contratadas durante o período, incluindo informações quanto à compatibilidade
com o Plano Plurianual, os benefícios econômicos ou sociais decorrentes, as dotações orçamentárias existentes para o ingresso dos recursos e para eventual contrapartida financeira de responsabilidade do beneficiário.
Art. 14. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito externo, mediante emissão
de títulos da República no mercado financeiro internacional, que não estejam inseridos em programas aprovados em resolução específica do Senado Federal deverão ser encaminhados ao Senado Federal, informando o
montante máximo das emissões, seus objetivos, a destinação dos recursos e informações quanto à existência
de previsão orçamentária para as despesas decorrentes das operações.
§ 1º O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará ao Senado Federal, ao final de cada trimestre civil,
relatório das emissões realizadas, bem como a posição do saldo da autorização concedida.
§ 2º O não cumprimento do prazo previsto no § 1º implicará a imediata suspensão da autorização concedida, até que sejam encaminhadas as informações pertinentes.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as Resoluções nos 96, de 1989, e 23, de 1996, do Senado Federal.
Senado Federal, 21 de dezembro de 2007.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 26, DE 2014
Altera a Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá outras providências, para incluir as operações de crédito
interno com aval da União como sujeitas a autorização específica do Senado Federal; deter-
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minar que os pedidos de autorização para realização de operações de crédito não poderão
ser apreciados em regime de urgência, salvo quando excepcionalizado por requerimento
proposto à Mesa e aprovado por maioria simples; estabelecer que o comprometimento anual
com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, somados às despesas com
pessoal, não poderá exceder a 55 % (cinquenta e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida;
excluir as receitas provenientes de rendas governamentais decorrentes de compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos naturais do cálculo da
receita corrente líquida e determinar o envio de relatório por parte da Secretaria do Tesouro
Nacional ao Senado Federal; para vedar a realização de operação de crédito com instituição
financeira controlada pela União que tenha recebido recursos do Tesouro Nacional no prazo
que especifica.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 28 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, passa a viger acrescido do inciso V:
“Art. 28 .....................................................................................................................................................................................
V – de crédito interno com aval da União”. (NR)
Art. 2º O art. 33 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 33. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito de que trata esta Resolução não poderão ser apreciados em regime de urgência, salvo quando excepcionalizado por
requerimento proposto à Mesa e aprovado por maioria simples.” (NR)
Art. 3º O art. 7º da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, passa a viger acrescido do seguinte § 10:
“§ 10. O comprometimento com as despesas referenciadas no inciso II do caput somadas às despesas
com pessoal do poder executivo não poderá exceder a 55% (cinquenta e cinco por cento) da Receita
Corrente Líquida nos estados e 60% da Receita Corrente Líquida nos municípios.” (NR)
Art. 4º O art. 4º da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, passa a viger acrescido do inciso III:
“Art. 4º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
III – as receitas provenientes de rendas governamentais decorrentes de compensações financeiras
pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos naturais.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 5º A Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001, passa a viger acrescida do seguinte art. 49-A:
“Art. 49-A. A Secretaria do Tesouro Nacional encaminhará ao Senado Federal, até o final do primeiro
trimestre do ano subsequente, Relatório contendo dados para cada uma das unidades da federação
e no consolidado dessas para estados e municípios, referentes a:
I – todas as operações de crédito interno e externo realizadas ou aprovadas no exercício anterior,
com as respectivas previsões de liberações futuras e o valor global das operações de crédito.
II – valor das garantias e contragarantias concedidas.
III – estimativas de encargos totais e da Receita Corrente Líquida estadual nos próximos dez anos.
IV – resultado primário realizado e impacto sobre os resultados nos três anos subsequentes;
V – estimativa de valor dos investimentos com base nas respectivas operações de crédito.
VII – estimativa de impacto sobre a evolução da Dívida Consolidada nos cinco anos subsequentes.
VI – outras informações que a Secretaria do Tesouro Nacional julgue pertinentes”. (NR)
Art. 6º O art. 5º da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
....................................................................................................................................................................................................
VII – realizar operação de crédito com instituição financeira controlada pela União que tenha recebido recursos do Tesouro Nacional, a qualquer título, nos quatro exercícios financeiros anteriores.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 7º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
O objetivo primordial deste projeto de Resolução do Senado é aprimorar os instrumentos pertinentes
ao exercício da competência privativa do Senado Federal definida no inciso VII do art. 52 da Constituição Federal, no tocante ao estabelecimento de limites globais e condições para as operações de crédito externo e
interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo poder público federal, uma vez que eventuais descontroles no endividamento de estados e
municípios podem resultar em desajustes significativos no equilíbrio econômico, impactando negativamente
o crescimento e o nível de preços de toda a economia brasileira.
Para o alcance deste objetivo, propomos seis alterações na Resolução do Senado Federal (RSF) n° 43, de
2001, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.
A primeira alteração inclui as operações de crédito interno com aval da União como sujeitas a autorização específica do Senado Federal, como já ocorre com as operações de crédito externo; as decorrentes de
convênios para aquisição de bens e serviços no exterior; as relativas a emissão de títulos da dívida pública; e
as referentes a emissão de debêntures ou assunção de obrigações por entidades controladas pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte própria
de receitas, conforme determina o art. 28 da referida RSF 43, de 2001.
A segunda proposta objetiva resguardar os Senhores Senadores no exame dos pedidos de autorização
para realização de operações de crédito, determinando que os mesmos não poderão ser apreciados em regime de urgência, salvo quando excepcionalizado por requerimento proposto à Mesa e aprovado por maioria
simples. Desta forma, o Senado Federal se revestirá da necessária prudência do exame dessas operações.
A proposta de alteração seguinte objetiva estabelecer que o comprometimento anual com amortizações,
juros e demais encargos da dívida consolidada, combinadas com as despesas com pessoal do Poder Executivo não poderão ultrapassar 55% (cinquenta e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida nos estados e 60%
(sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida nos municípios. Trata-se de dispositivo voltado para assegurar a manutenção da poupança corrente ou da capacidade de investir com recursos próprios das unidades da
federação ao longo do tempo.
O cálculo da receita corrente líquida passa a excluir as receitas provenientes de rendas governamentais
decorrentes de compensações financeiras pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos naturais nos termos da quarta alteração proposta. Além da natureza temporária dessas rendas, legislação nacional
já impede a sua destinação para pagamento de despesas com dívidas e/ou pessoal, o que justifica a sua não
contabilização nas receitas utilizadas como referência da capacidade de endividamento e ou da capacidade
de pagamento de despesas com pessoal.
A quinta proposta de alteração determina o envio, até o encerramento do 1º trimestre, de relatório por
parte da Secretaria do Tesouro Nacional ao Senado Federal com dados referentes a todas as operações de crédito internas e externas autorizadas no exercício anterior, o valor das garantias e contragarantias concedidas,
estimativas de encargos totais e da Receita Corrente Líquida, o resultado primário realizado e impacto sobre
os resultados nos três anos subsequentes, a estimativa de valor dos investimentos com base nas respectivas
operações de crédito, estimativa de impacto sobre a dívida consolidada nos próximos cinco anos, e outras informações pertinentes.
O objetivo do recebimento deste relatório é permitir que esta Casa possa acompanhar a evolução das
finanças de forma embasada e permanente e não apenas quando da análise dos pedidos de autorização para
celebração de operações de crédito.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) dispõe sobre normas de finanças públicas voltadas para a disciplina
fiscal. Um dos seus aspectos mais importantes foi o controle do endividamento dos entes públicos, em especial, dos estados e municípios. As operações de crédito interno e externo dos governos subnacionais também
se subordinam à observância e ao cumprimento das condições e exigências estipuladas pelas Resoluções nos
40 e 43, de 2001, do Senado Federal.
A LRF buscou, em especial, evitar que a União refinanciasse novamente os estados e municípios, após as
grandes operações de refinanciamento feitas ao final da década de 1990. Nesse sentido, o art. 35 da LRF vedou
a realização de operação de crédito entre entes da federação, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. No entanto, o dispositivo excetuou as operações
entre instituição financeira estatal e outro ente da federação.
Dessa forma, instituições financeiras estatais, como a CEF e o BNDES, têm concedido empréstimos aos
estados e municípios. O BNDES, em especial, tem concedido volumosos empréstimos aos governos subnacio-
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nais, contanto com aportes de recursos do Tesouro Nacional. Tais aportes foram autorizados por meio da edição de sucessivas medidas provisórias, sendo que o montante total já emprestado pelo Tesouro Nacional ao
BNDES, entre 2009 e 2013, alcançou o valor de R$ 300,2 bilhões.
Entendemos que essa prática burla o disposto no art. 35 da LRF, já que é uma forma indireta de o Tesouro
Nacional financiar os estados e municípios.
A sexta e última alteração que apresentamos é nesse sentido, visando coibir essa prática contrária à responsabilidade fiscal. Propomos que seja vedado aos estados e municípios realizar operação de crédito com
instituição financeira controlada pela União que tenha recebido recursos do Tesouro Nacional, a qualquer título, nos quatro últimos exercícios financeiros. Com isso, evitamos o financiamento indireto da União aos governos subnacionais, preservando a possibilidade de as instituições financeiras oficiais concederem empréstimos
quando necessário.
Certo de que as propostas aqui apresentadas contribuirão de forma significativa para que o Senado Federal melhor exerça suas competências constitucionais, estamos confiantes na aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001 (*)
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá
outras providências.
O Senado Federal Resolve:
Art. 1º Subordinam-se às normas estabelecidas nesta Resolução as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive a concessão de garantia.
CAPÍTULO I
Das Definições
Art. 2º Considera-se, para os fins desta Resolução, as seguintes definições:
I – Estado, Distrito Federal e Município: as respectivas administrações diretas, os fundos, as autarquias,
as fundações e as empresas estatais dependentes;
II – empresa estatal dependente: empresa controlada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município,
que tenha, no exercício anterior, recebido recursos financeiros de seu controlador, destinados ao pagamento
de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes
de aumento de participação acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade;
III – dívida pública consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras,
inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em
prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos
durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora
de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento;
IV – dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios; e
V – dívida consolidada líquida: dívida consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações
financeiras e os demais haveres financeiros.
Parágrafo único – A dívida pública consolidada não inclui as obrigações existentes entre as administrações diretas dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus respectivos fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, ou entre estes.
Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, os compromissos assumidos com
credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
§ 1º Equiparam-se a operações de crédito: (Renumerado do parágrafo único pela Resolução n.º 19, de 2003)
I – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
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II – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de
bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito;
III – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
§ 2º Não se equiparam a operações de crédito: (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)
I – assunção de obrigação entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município, nos termos da definição constante do inciso I do art. 2º desta Resolução; (Incluído pela Resolução n.º
19, de 2003)
II – parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não-financeiras, desde que não impliquem
elevação do montante da dívida consolidada líquida. (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)
Art. 4º Entende-se por receita corrente líquida, para os efeitos desta Resolução, o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes
e outras receitas também correntes, deduzidos:
I – nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
II – nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da
Constituição Federal.
§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do Fundo previsto pelo art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de
Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas com pessoal, na forma dos incisos XIII
e XIV do art. 21 da Constituição Federal e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e
nos 11 (onze) meses anteriores, excluídas as duplicidades.
§ 4º A análise das propostas de operações de crédito será realizada tomando-se por base a receita corrente líquida de até 2 (dois) meses anteriores ao mês de apresentação do pleito ou da documentação completa, conforme o caso.(NR)
§ 4º A análise das propostas de operações de crédito será realizada tomando-se por base a receita corrente
líquida divulgada conforme a periodicidade definida na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
CAPÍTULO II
Das Vedações
Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
II – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de
bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, não se aplicando esta
vedação a empresas estatais dependentes;
III – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços;
IV – realizar operação de crédito que represente violação dos acordos de refinanciamento firmados com
a União;
V – conceder qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, incentivos, anistias, remissão, reduções de alíquotas e quaisquer outros benefícios tributários, fiscais ou
financeiros, não autorizados na forma de lei específica, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
matérias retro enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.
VI – em relação aos créditos decorrentes do direito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de
participação governamental obrigatória, nas modalidades de royalties, participações especiais e compensações
financeiras, no resultado da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental ou zona econômica exclusiva:
a) ceder direitos relativos a período posterior ao do mandato do chefe do Poder Executivo, exceto para
capitalização de Fundos de Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União;
b) dar em garantia ou captar recursos a título de adiantamento ou antecipação, cujas obrigações contratuais respectivas ultrapassem o mandato do chefe do Poder Executivo.
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§ 1º Constatando-se infração ao disposto no caput, e enquanto não promovido o cancelamento ou amortização total do débito, as dívidas serão consideradas vencidas para efeito do cômputo dos limites dos arts. 6º
e 7º e a entidade mutuária ficará impedida de realizar operação sujeita a esta Resolução.
§ 2º Qualquer receita proveniente da antecipação de receitas de royalties será exclusiva para capitalização de Fundos de Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União.
§ 3º Nas operações a que se refere o inciso VI, serão observadas as normas e competências da Previdência Social relativas à formação de Fundos de Previdência Social.(NR)
CAPÍTULO III
Dos Limites e Condições Para a Realização de Operações de Crédito
Art. 6º O cumprimento do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição Federal deverá
ser comprovado mediante apuração das operações de crédito e das despesas de capital conforme os critérios
definidos no art. 32, § 3, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, verificar-se-ão, separadamente, o exercício anterior e o exercício
corrente, tomando-se por base:
I – no exercício anterior, as receitas de operações de crédito nele realizadas e as despesas de capital nele
executadas; e
II – no exercício corrente, as receitas de operação de crédito e as despesas de capital constantes da lei
orçamentária.
§ 2º Não serão computados como despesas de capital, para os fins deste artigo:
I – o montante referente às despesas realizadas, ou constantes da lei orçamentária, conforme o caso, em
cumprimento da devolução a que se refere o art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II – as despesas realizadas e as previstas que representem empréstimo ou financiamento a contribuinte,
com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se
resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; e
III – as despesas realizadas e as previstas que representem inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas que não sejam controladas, direta ou indiretamente, pelos entes da Federação ou
pela União.
§ 3º O empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso II do § 2, se concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, terá seu valor deduzido das despesas de capital.
§ 4º As operações de antecipação de receitas orçamentárias não serão computadas para os fins deste
artigo, desde que liquidadas no mesmo exercício em que forem contratadas.
§ 5º Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por operação de crédito realizada em um exercício
o montante de liberação contratualmente previsto para o mesmo exercício.
§ 6º Nas operações de crédito com liberação prevista para mais de um exercício financeiro, o limite computado a cada ano levará em consideração apenas a parcela a ser nele liberada.
Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:
I – o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4;
II – o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder
a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida;
III – o montante da dívida consolidada não poderá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal, conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite global para o montante da dívida consolidada dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de operações de crédito com liberação prevista para mais
de um exercício, será calculado levando em consideração o cronograma anual de ingresso, projetando-se a
receita corrente líquida de acordo com os critérios estabelecidos no § 6º deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações de concessão de garantias e de antecipação de
receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos arts. 9º e 10, respectivamente.
§ 3º São excluídas dos limites de que trata o caput as operações de crédito contratadas pelos Estados e
pelos Municípios, com a União, organismos multilaterais de crédito ou instituições oficiais federais de crédito ou
de fomento, com a finalidade de financiar projetos de investimento para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal.
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§ 3º São excluídas dos limites de que trata o caput as seguintes modalidades de operações de crédito:(Redação
dada pela Resolução n.º 19, de 2003)
I – contratadas pelos Estados e pelos Municípios com a União, organismos multilaterais de crédito ou
instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, com a finalidade de financiar projetos de investimento
para a melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito de programa proposto pelo Poder Executivo Federal; (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)
II – contratadas no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, estabelecido
com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)
III – contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
ou com seus agentes financeiros credenciados, no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e ao Distrito Federal de que trata o art. 9-N da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário
Nacional (CMN), e suas alterações. (Incluído pela Resolução n.º 29, de 2009)
IV – destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). (Incluído pela
Resolução n.º 45, de 2010)
§ 4º O cálculo do comprometimento a que se refere o inciso II do caput será feito pela média anual, nos
5 (cinco) exercícios financeiros subseqüentes, incluído o da própria apuração, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano.
§ 4º O cálculo do comprometimento a que se refere o inciso II do caput será feito pela média anual, de
todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida, da relação entre
o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano. (Redação dada pela Resolução
n.º 47, de 2008)
§ 4º O cálculo do comprometimento a que se refere o inciso II do caput será feito pela média anual, de
todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31 de dezembro de 2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a
ano. (Redação dada pela Resolução n.º 2, de 2009)
§ 4º Para efeitos de atendimento ao disposto no inciso II do caput, o cálculo do comprometimento anual
com amortizações e encargos será feito pela média anual da relação entre o comprometimento previsto e a
receita corrente líquida projetada ano a ano, considerando-se, alternativamente, o que for mais benéfico: (Redação dada pela Resolução n.º 36, de 2009)
I – todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida; ou (Incluído pela Resolução n.º 36, de 2009)
II – os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de 2027. (Incluído pela Resolução n.º 36, de 2009)
§ 5º Os entes da Federação que apresentarem a média anual referida no § 6º superior a 10% (dez por
cento) deverão apresentar tendência não crescente quanto ao comprometimento de que trata o inciso II do
caput.(Revogado pela Resolução n.º 45, de 2010)
§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita corrente líquida será projetada mediante a aplicação de fator
de atualização a ser divulgado pelo Ministério da Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período de 12
(doze) meses findos no mês de referência.
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às operações de reestruturação e recomposição do principal
de dívidas.
§ 8º O disposto no inciso II do caput não se aplica às operações de crédito que, na data da publicação
desta Resolução estejam previstas nos Programas de Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas que, limitadas ao montante global previsto, vierem a substituí-las.
§ 9º Os projetos de implantação de infraestrutura de que trata o inciso IV do § 3º deste artigo continuarão a gozar de excepcionalidade, em relação aos limites de endividamento, até sua plena execução, ainda que
excluídos da matriz de responsabilidade da Copa do Mundo Fifa 2014 e venham a ser financiados por outras
fontes alternativas de financiamento, desde que a execução das obras seja iniciada até 30 de junho de 2014. (Incluído pela Resolução n.º 10, de 2013)
Art. 8º (Revogado)
Art. 9º O saldo global das garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios
não poderá exceder a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida, calculada na forma do art. 4.
Parágrafo único. O limite de que trata o caput poderá ser elevado para 32% (trinta e dois por cento) da
receita corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
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I – não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a contar do mês da análise,
quaisquer garantias anteriormente prestadas;
II – esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na Resolução nº 40, de 2001, do
Senado Federal;
III – esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101, de 2000;
IV – esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos termos da Lei nº 9.496,
de 1997.(NR)
Art. 10. O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá
exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, definida
no art. 4, observado o disposto nos arts. 14 e 15.
Art. 11. Até 31 de dezembro de 2010, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente poderão
emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por essa espécie de títulos.
Art. 11. Até 31 de dezembro de 2020, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios somente poderão
emitir títulos da dívida pública no montante necessário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obrigações, representadas por essa espécie de títulos. (Redação dada pela Resolução n.º 29, de 2009)
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 11 será observado o seguinte:
I – é definido o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para o resgate dos títulos da dívida pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em seu vencimento, refinanciando-se no máximo 95% (noventa e cinco por cento) do montante vincendo;
II – o Estado, o Distrito Federal ou o Município cujo dispêndio anual, definido no inciso II do art. 7, seja
inferior a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida deve promover resgate
adicional aos 5% (cinco por cento), estabelecidos no inciso I, em valor suficiente para que o dispêndio anual
atinja 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida;
III – em caso excepcional, devidamente justificado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado Federal, por intermédio do Ministério da Fazenda, autorização para o não cumprimento
dos limites fixados nos arts. 6º e 7, exclusivamente para fins de refinanciamento de títulos da dívida pública.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos títulos da dívida pública emitidos com vistas
a atender à liquidação de precatórios judiciais pendentes de pagamento, objeto do parágrafo único do art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 13. A dívida mobiliária dos Estados e do Distrito Federal, objeto de refinanciamento ao amparo da
Lei nº 9.496, de 1997, e a dos Municípios poderá ser paga em até 360 (trezentas e sessenta) prestações mensais
e sucessivas, nos termos dos contratos firmados entre a União e a respectiva unidade federada.
§ 1º A obtenção do refinanciamento de que trata o caput para os títulos públicos emitidos para o pagamento de precatórios judiciais é condicionada à comprovação, pelo Estado ou pelo Município emissor, da regularidade da emissão, mediante apresentação de certidão a ser expedida pelo Tribunal de Contas a que esteja
jurisdicionado, acompanhada de toda a documentação necessária, comprovando a existência dos precatórios
em 5 de outubro de 1988 e seu enquadramento no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
bem como a efetiva utilização dos recursos captados em emissões similares, anteriormente autorizadas pelo
Senado Federal, no pagamento dos precatórios definidos pelo citado dispositivo constitucional.
§ 2º Os títulos públicos emitidos para pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e que não cumprirem o disposto no § 1, somente poderão ser refinanciados para pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas iguais e sucessivas.
§ 3º O refinanciamento de títulos públicos emitidos após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de
precatórios judiciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, excluídos os
não negociados, têm prazo de refinanciamento limitado a até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e
sucessivas, nos termos do caput deste artigo, desde que os Estados e os Municípios emissores comprovem que
tomaram as providências judiciais cabíveis, visando o ressarcimento dos valores referentes a deságios concedidos e “taxas de sucesso” pagas.
§ 4º Até que haja pronunciamento final da Justiça sobre a validade dos títulos a que se refere o § 3, a
União deverá depositar os valores correspondentes aos seus refinanciamentos em depósito judicial vinculado,
a partir da data do respectivo vencimento, em nome do Estado ou do Município emissor.(NR)
Art. 14. A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária deve cumprir as seguintes condições:
I – realizar-se somente a partir do décimo dia do início do exercício;
II – ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 (dez) de dezembro de cada ano;
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III – não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;
IV – será vedada enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
Art. 15. É vedada a contratação de operação de crédito nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final
do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município.
§ 1º Excetua-se da vedação a que se refere o caput deste artigo o refinanciamento da dívida mobiliária.
Art. 15. É vedada a contratação de operação de crédito nos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao final
do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município. (Redação dada pela
Resolução n.º 32, de 2006)
§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput deste artigo: (Redação dada pela Resolução n.º 40,
de 2006)
I – o refinanciamento da dívida mobiliária; (Incluído pela Resolução n.º 40, de 2006)
II – as operações de crédito autorizadas pelo Senado Federal ou pelo Ministério da Fazenda, em nome do
Senado Federal, no âmbito desta Resolução, até 120 (cento e vinte) dias antes do final do mandato do Chefe
do Poder Executivo; (Incluído pela Resolução n.º 40, de 2006)
III – as operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do
Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo CMN. (Incluído pela Resolução n.º 45, de 2010)
§ 2º No caso de operações por antecipação de receita orçamentária, a contratação é vedada no último
ano de exercício do mandato do chefe do Poder Executivo.(NR)
Art. 16. É vedada a contratação de operação de crédito por tomador que esteja inadimplente com instituições
integrantes do sistema financeiro nacional.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedido de autorização
para contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação prevista no caput.(NR)
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedido de autorização
para contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação prevista no caput, obedecidos os seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução n.º 67, de 2005)
I – até 31 de maio de 2006, a verificação de adimplência abrangerá o número de registro no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomador da operação de crédito; (Incluído pela Resolução n.º 67, de 2005)
II – a partir de 1º de junho de 2006, a verificação de adimplência abrangerá os números de registro no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito
Federal ou Município ao qual pertence o órgão ou entidade tomador da operação de crédito. (Incluído pela
Resolução n.º 67, de 2005)
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedido de autorização
para contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação prevista no caput, obedecidos os seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução n.º 21, de 2006)
I – até 31 de dezembro de 2006, a verificação de adimplência abrangerá o número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação
dada pela Resolução n.º 21, de 2006)
II – a partir de 1º de janeiro de 2007, a verificação de adimplência abrangerá os números de registro no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito
Federal ou Município ao qual pertença o órgão ou entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada
pela Resolução n.º 21, de 2006)
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedido de autorização
para contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação prevista no caput, obedecidos aos seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução n.º 40, de 2006)
I – até 30 de abril de 2007, a verificação de adimplência abrangerá o número de registro no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomador da operação de crédito; (Redação dada pela
Resolução n.º 40, de 2006)
II – a partir de 1º de maio de 2007, a verificação de adimplência abrangerá os números de registro no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito
Federal ou Município ao qual pertença o órgão ou entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada
pela Resolução n.º 40, de 2006)
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Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedido de autorização
para a contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação prevista no caput, obedecidos aos seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução n.º 6, de 2007)
I – até 31 de dezembro de 2007, a verificação de adimplência abrangerá o número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do orgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação
dada pela Resolução n.º 6, de 2007)
II – a partir de 1º de janeiro de 2008, a verificação de adimplência abrangerá os números de registro no
cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os orgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual pertença o orgão ou entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada
pela Resolução n.º 6, de 2007)
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedido de autorização
para contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação prevista no caput, obedecidos os seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução n.º 49, de 2007)
I – até 31 de dezembro de 2008, a verificação de adimplência abrangerá o número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação
dada pela Resolução n.º 49, de 2007)
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, a verificação de adimplência abrangerá os números de registro no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito
Federal ou Município ao qual pertença o órgão ou entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada
pela Resolução n.º 49, de 2007)
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda não encaminhará ao Senado Federal pedido de autorização
para contratação de operação de crédito de tomador que se encontre na situação prevista no caput, obedecidos os seguintes critérios: (Redação dada pela Resolução n.º 48, de 2008)
Parágrafo único. Para efeito da análise de que trata o caput deste artigo, serão observados os seguintes
critérios: (Redação dada pela Resolução n.º 29, de 2009)
I – até 30 de abril de 2009, a verificação de adimplência abrangerá o número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação dada pela
Resolução n.º 48, de 2008) (Revogado pela Resolução n.º 10, de 2010)
II – a partir de 1º de maio de 2009, a verificação de adimplência abrangerá os seguintes números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): (Redação dada pela Resolução n.º 48, de 2008) (Revogado pela Resolução n.º 10, de 2010)
a) de todos os órgãos integrantes da Administração Direta do Poder Executivo do Estado, Distrito Federal
ou Município ao qual pertença o órgão tomador da operação de crédito; ou (Incluído pela Resolução n.º 48, de
2008)(Revogado pela Resolução n.º 10, de 2010)
b) da entidade tomadora da operação de crédito. (Incluído pela Resolução n.º 48, de 2008) (Revogado
pela Resolução n.º 10, de 2010)
Art. 16. É vedada a contratação de operação de crédito por tomador que esteja inadimplente com instituições integrantes do sistema financeiro nacional, exceto quando a operação de crédito se vincular à regularização do débito contraído junto à própria instituição concedente. (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2011)
Parágrafo único. Para efeito da análise de que trata o caput deste artigo, a verificação da adimplência
será efetuada pelo número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) que represente a pessoa jurídica do mutuário ou tomador da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
Art. 17. É vedada a contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município por instituição financeira por ele controlada.
Art. 18. A concessão de garantia, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, a operações de
crédito interno e externo exigirá:
I – o oferecimento de contragarantias, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida;
II – a adimplência do tomador relativamente a suas obrigações para com o garantidor e as entidades
por ele controladas.
§ 1º Consideram-se inadimplentes os tomadores com dívidas vencidas por prazo igual ou superior a 30
(trinta) dias e não renegociadas.
§ 2º A comprovação do disposto no inciso II será feita por meio de certidão do Tribunal de Contas a que
esteja jurisdicionado o garantidor ou, alternativamente, mediante declaração fornecida pelo Estado, Distrito
Federal ou Município que estiver concedendo a garantia, diretamente ou por meio do agente financeiro que
estiver operacionalizando a concessão da garantia.

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

63

§ 3º Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades que integrem o próprio Estado, o Distrito
Federal, ou o Município, conforme definido no art. 2º desta Resolução.
§ 4º O Estado, o Distrito Federal ou o Município que tiver dívida honrada pela União ou por Estado, em
decorrência de garantia prestada em operação de crédito, não poderá contratar novas operações de crédito
até a total liquidação da mencionada dívida.
§ 5º Excetua-se da vedação a que se refere o § 4, o refinanciamento da dívida mobiliária.(NR)
Art. 19. As leis que autorizem os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a emitir títulos da dívida pública deverão conter dispositivos garantindo que:
I – a dívida resultante de títulos vencidos e não resgatados será atualizada pelos mesmos critérios de
correção e remuneração dos títulos que a geraram;
II – os títulos guardem equivalência com os títulos federais, tenham poder liberatório para fins de pagamento de tributos, e seus prazos de resgate não sejam inferiores a 6 (seis) meses, contados da data de sua emissão.
Art. 20. Os contratos relativos a operações de crédito externo não podem conter qualquer cláusula:
I – de natureza política;
II – atentatória à soberania nacional e à ordem pública;
III – contrária à Constituição e às leis brasileiras; e
IV – que implique compensação automática de débitos e créditos.
CAPÍTULO IV
Dos Pleitos Para a Realização de Operações de Crédito
Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda os pedidos
de autorização para a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução, acompanhados de proposta da instituição financeira, instruídos com:
Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda os pedidos
de verificação de limites e condições para a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução,
com a proposta do financiamento ou empréstimo e instruídos com: (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
I – pedido do chefe do Poder Executivo, acompanhado de pareceres técnicos e jurídicos, demonstrando
a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o cumprimento dos limites e condições
estabelecidos por esta Resolução;
II – autorização legislativa para a realização da operação;
III – comprovação da inclusão no orçamento dos recursos provenientes da operação pleiteada, exceto
no caso de operações por antecipação de receita orçamentária;
III – declaração do Chefe do Poder Executivo atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos
provenientes da operação pleiteada, exceto no caso de operações por antecipação de receita orçamentária,
ou, no caso em que o primeiro desembolso não se realize no ano da análise, informações sobre o trâmite para
inclusão no orçamento do exercício subsequente, e desde que a autorização legislativa de que trata o inciso II
tenha sido efetivada por meio de lei específica; (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
III – declaração do Chefe do Poder Executivo, na forma exigida pelo Ministério da Fazenda, atestando a
inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da operação pleiteada, exceto no caso de operações
por antecipação de receita orçamentária, ou, no caso em que o primeiro desembolso não se realize no ano da
análise, declaração de inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do exercício subsequente, e desde
que a autorização legislativa de que trata o inciso II tenha sido efetivada por meio de lei específica; (Redação
dada pela Resolução n.º 19, de 2011)
IV – certidão expedida pelo Tribunal de Contas competente atestando:
a) em relação às contas do último exercício analisado, o cumprimento do disposto no § 2º do art. 12; no art.
23; no art. 33; no art. 37; no art. 52; no § 2º do art. 55; e no art. 70, todos da Lei Complementar nº 101, de 2000;
b) em relação às contas dos exercícios ainda não analisados, e, quando pertinente, do exercício em curso, o cumprimento das exigências estabelecidas no § 2º do art. 12; no art. 23; no art. 52; no § 2º do art. 55; e no
art. 70, todos da Lei Complementar nº 101, de 2000, de acordo com as informações constantes nos relatórios
resumidos da execução orçamentária e nos de gestão fiscal;
c) a certidão deverá ser acompanhada de declaração do chefe do Poder Executivo de que as contas ainda não analisadas estão em conformidade com o disposto na alínea a;
V – declaração do chefe do Poder Executivo atestando o atendimento do inciso III do art. 5;
VI – comprovação da Secretaria do Tesouro Nacional quanto ao adimplemento com a União relativo aos
financiamentos e refinanciamentos por ela concedidos, bem como às garantias a operações de crédito, que
tenham sido, eventualmente, honradas;
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VII – no caso específico de operações de Municípios com garantia de Estados, certidão emitida pela
Secretaria responsável pela administração financeira do garantidor, que ateste a adimplência do tomador do
crédito perante o Estado e as entidades por ele controladas, bem como a inexistência de débito decorrente de
garantia a operação de crédito que tenha sido, eventualmente, honrada;
VIII – certidões que atestem a regularidade junto ao Programa de Integração Social (PIS), ao Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), ao Fundo de Investimento Social (Finsocial), à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, quando couber, na forma regulamentada pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social, o cumprimento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.
IX – cronogramas de dispêndio com as dívidas interna e externa e com a operação a ser realizada;
X – relação de todas as dívidas, com seus valores atualizados, inclusive daqueles vencidos e não pagos,
assinada pelo chefe do Poder Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira;
XI – balancetes mensais consolidados, assinados pelo chefe do Poder Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira, para fins de cálculo dos limites de que trata esta Resolução;
XI – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), assinados pelo Chefe do Poder Executivo e
pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira, para fins de cálculo dos limites de que
trata esta Resolução; (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
XII – comprovação do encaminhamento das contas ao Poder Executivo da União, para fins da consolidação de que trata o caput do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
XIII – comprovação das publicações a que se referem os arts. 52 e 55, § 2, da Lei Complementar nº 101,
de 2000;
XIV – lei orçamentária do exercício em curso; e
XV – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em curso.
XIV – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas, integrante da
lei de orçamento do exercício em curso, conforme inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, para fins de apuração do limite de que trata o art. 6º; (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
XV – cronograma estimativo de liberações das operações de crédito contratadas e a contratar; (Redação
dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
XVI – cronograma estimativo de desembolso e reembolso da operação a ser contratada. (Incluído pela
Resolução n.º 10, de 2010)
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às operações de antecipação de receita orçamentária, que serão reguladas pelo art. 22.
§ 2º Dispensa-se a exigência de apresentação de documento especificado no inciso VIII, quando a operação de crédito se vincular à regularização do referido débito.
§ 3º Os processos relativos às operações de crédito ao amparo das Resoluções nº 47, de 2000, e nº 17,
de 2001, ambas do Senado Federal, serão instruídas apenas com os documentos especificados nos incisos II,
III, IV e XIII.
§ 4º A apresentação dos documentos especificados nos incisos IX, X e XI poderá ser dispensada, a critério do Ministério da Fazenda, desde que o órgão já disponha das informações contidas naqueles documentos
em seus bancos de dados.(NR)
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: (Incluído pela Resolução n.º 67, de 2005)
I – até 31 de maio de 2006, referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
do órgão ou entidade tomador da operação de crédito; (Incluído pela Resolução n.º 67, de 2005)
II – a partir de 1º de junho de 2006, referir-se aos números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual
pertence o órgão ou entidade tomador da operação de crédito. (Incluído pela Resolução n.º 67, de 2005)
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: (Redação dada pela Resolução n.º 21, de 2006)
I – até 31 de dezembro de 2006, referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação dada pela Resolução n.º 21, de 2006)
II – a partir de 1º de janeiro de 2007, referir-se aos números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual
pertença o órgão ou entidade tomador da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 21, de 2006)
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: (Redação dada pela Resolução n.º 40, de 2006)
I – até 30 de abril de 2007, referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação dada pela Resolução n.º 40, de 2006)
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II – a partir de 1º de maio de 2007, referir-se aos números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual
pertença o órgão ou entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 40, de 2006)
§ 5º as certidões exigidas no inciso VIII devem: (Redação dada pela Resolução n.º 6, de 2007)
I – até 31 de dezembro de 2007, referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação dada pela Resolução n.º 6, de 2007)
II – a partir de 1º de janeiro de 2008, referir-se aos números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual
pertença o órgão ou entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 6, de 2007)
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: (Redação dada pela Resolução n.º 49, de 2007)
I – até 31 de dezembro de 2008, referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação dada pela Resolução n.º 49, de 2007)
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, referir-se aos números de registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e entidades integrantes do Estado, Distrito Federal ou Município ao qual
pertença o órgão ou entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 49, de 2007)
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem: (Redação dada pela Resolução n.º 48, de 2008)
I – até 30 de abril de 2009, referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
do órgão ou entidade tomadora da operação de crédito; (Redação dada pela Resolução n.º 48, de 2008) (Revogado pela Resolução n.º 10, de 2010)
II – a partir de 1º de maio de 2009, referir-se aos seguintes números de registro no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ): (Redação dada pela Resolução n.º 48, de 2008) (Revogado pela Resolução n.º 10, de 2010)
a) de todos os órgãos integrantes da Administração Direta do Poder Executivo do Estado, Distrito Federal
ou Município ao qual pertença o órgão tomador da operação de crédito; ou (Incluído pela Resolução n.º 48, de
2008)(Revogado pela Resolução n.º 10, de 2010)
b) da entidade tomadora da operação de crédito. (Incluído pela Resolução n.º 48, de 2008) (Revogado
pela Resolução n.º 10, de 2010)
§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII devem referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) que represente a pessoa jurídica do mutuário ou tomador da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
§ 6º As operações equiparadas a operações de crédito nos termos do art. 29, § 1º, da Lei Complementar
nº 101, de 2000, realizadas mediante reconhecimento ou confissão de dívidas perante instituição não financeira,
bem como a assunção de obrigações decorrentes de sucessão de entidade extinta ou liquidada, com instituição financeira ou não financeira, desde que tenham sido autorizadas por lei específica, não se sujeitam ao processo de verificação de limites e condições de que trata esta Resolução. (Incluído pela Resolução n.º 10, de 2010)
Art. 22. Os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios serão instruídos com:
I – documentação prevista nos incisos I, II, IV a VIII e XI a XIII do art. 21;
II – solicitação da instituição financeira que tenha apresentado, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, proposta firme de operação de crédito, contendo cronograma de reembolso, montante, prazo, juros
e garantias; e
III – documento, assinado pelo chefe do Poder Executivo, discriminando as condições da operação proposta pela instituição financeira e contendo declaração de concordância com as mesmas.
Art. 23. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito interno ou externo de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que envolvam aval ou garantia da União deverão conter:
I – exposição de motivos do Ministro da Fazenda, da qual conste a classificação da situação financeira
do pleiteante, em conformidade com a norma do Ministério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade de
pagamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação que regula a matéria;
III – documentação de que trata o art. 21; e
IV – No caso de operações de crédito destinadas ao financiamento de etapas complementares ou subseqüentes dos respectivos projetos, o pleiteante deverá apresentar ao Senado Federal o demonstrativo físico-financeiro dos desembolsos ocorridos, comparando-o com o cumprimento das metas apresentadas ao Senado
Federal por ocasião da solicitação do financiamento do projeto.
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§ 1º No caso de operações de crédito externas, a documentação de que trata o caput deverá ser encaminhada ao Senado Federal por meio de mensagem do Presidente da República. (Renumerado do parágrafo
único pela Resolução n.º 5, de 2014)
Art. 24. A constatação de irregularidades na instrução de processos de autorização regidos por esta Resolução, tanto no âmbito do Ministério da Fazenda quanto no do Senado Federal, implicará a devolução do pleito
à origem, sem prejuízo das eventuais cominações legais aos infratores. (Vide art. 3º da Resolução n.º 19, de 2003)
Art. 24. A constatação de irregularidades na instrução de processos de verificação de limites e condições
regidos por esta Resolução, no âmbito do Ministério da Fazenda, e a constatação de irregularidades na instrução
de processos de autorização regidos por esta Resolução, no âmbito do Senado Federal, implicará a devolução
do pleito à origem, sem prejuízo das eventuais cominações legais aos infratores. (Redação dada pela Resolução
n.º 19, de 2011) (Vide art. 3º da Resolução n.º 19, de 2003)
§ 1º A devolução de que trata este artigo deverá ser comunicada ao Poder Legislativo local e ao Tribunal
de Contas a que estiver jurisdicionado o pleiteante.
§ 2º Caso a irregularidade seja constatada pelo Ministério da Fazenda, este deverá informar, também,
ao Senado Federal.
§ 3º A Comissão de Assuntos Econômicos ou o Plenário do Senado Federal poderão realizar diligências
junto aos pleiteantes, no sentido de dirimir dúvidas e obter esclarecimentos.
§ 4º Em se constatando a existência de operação de crédito contratada junto a instituição não-financeira
dentro dos limites e condições estabelecidos por esta Resolução, porém sem autorização prévia do Senado
Federal ou do Ministério da Fazenda, a realização de nova operação de crédito pelo Estado, pelo Distrito Federal, ou pelo Município fica condicionada à regularização da operação pendente de autorização. (Incluído pela
Resolução n.º 19, de 2003)
§ 4º Em se constatando a existência de operação de crédito nos termos do disposto no caput, contratada junto a instituição financeira ou não financeira dentro dos limites e condições estabelecidos por esta Resolução, pelo Ministério da Fazenda, a realização de nova operação de crédito pelo Estado, pelo Distrito Federal
ou pelo Município é condicionada à regularização da operação. (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2011)
§ 5º A solicitação da regularização a que se refere o § 4º deve ser encaminhada ao Ministério da Fazenda,
aplicando-se nesse caso as mesmas exigências feitas por esta Resolução aos pleitos regulares. (Incluído pela
Resolução n.º 19, de 2003)
§ 6º A verificação dos limites e condições das operações em processo de regularização a que se refere
o § 4º terá como data de referência aquela em que for protocolado o pedido de regularização. (Incluído pela
Resolução n.º 19, de 2003)
§ 7º A conclusão do processo de regularização de que tratam os §§ 4º e 6º será encaminhada pelo Ministério da Fazenda ao Poder Legislativo local e ao Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionado o pleiteante. (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)
Art. 25. O encaminhamento dos pleitos pelo Ministério da Fazenda ao Senado Federal deve ser feito no
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado do recebimento da documentação completa exigida por esta
Resolução.
§ 1º Caso o Ministério da Fazenda constate que a documentação recebida não é suficiente para sua análise, solicitará a complementação dos documentos e informações, fluindo igual prazo a partir do cumprimento
das exigências.
§ 2º Não atendidas as exigências no prazo de que trata o caput deste artigo, o pleito deverá ser indeferido.
Art. 26. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, caso tenham dívidas referentes a operações de crédito ou parcelamento de débitos relativos às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, deverão remeter, quando solicitado, ao
Ministério da Fazenda:
I – informações sobre o montante das dívidas flutuante e consolidada, interna e externa;
II – cronogramas de pagamento de amortizações, juros e demais encargos das referidas dívidas, inclusive os parcelamentos de débitos relativos às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da Constituição Federal e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, com especificação das parcelas vencidas
e não pagas; e
III – balancetes mensais e síntese da execução orçamentária.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput implicará a paralisação da análise de novos
pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.
Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar ao Ministério da Fazenda, na
forma e periodicidade a ser definida em instrução específica daquele Órgão, as informações necessárias para
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o acompanhamento das operações de crédito aprovadas nos termos desta Resolução e para a constituição do
registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, conforme previsto nos arts.
31 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará a paralisação da análise de novos
pleitos da espécie pelo Ministério da Fazenda.
Art. 28. São sujeitas a autorização específica do Senado Federal, as seguintes modalidades de operações:
I – de crédito externo;
II – decorrentes de convênios para aquisição de bens e serviços no exterior;
III – de emissão de títulos da dívida pública;
IV – de emissão de debêntures ou assunção de obrigações por entidades controladas pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios que não exerçam atividade produtiva ou não possuam fonte própria
de receitas.
Parágrafo único. O Senado Federal devolverá ao Ministério da Fazenda, para as providências cabíveis,
o pedido de autorização para contratação de operação de crédito cuja documentação esteja em desacordo
com o disposto nesta Resolução.
Art. 29. Os pleitos referentes a operações de crédito sujeitas a autorização específica do Senado Federal
serão encaminhados pelo Ministério da Fazenda ao Senado Federal quando atenderem aos requisitos mínimos
definidos no art. 32, acompanhados de parecer técnico que contenha, obrigatoriamente, os seguintes pontos:
I – demonstrativo do cumprimento dos requisitos mínimos definidos no art. 32;
II – análise do mérito da operação de crédito, avaliando sua oportunidade, seus custos e demais condições, e seu impacto sobre as necessidades de financiamento do setor público; e
II – informações que permitam avaliar o custo financeiro da operação de crédito; e (Redação dada pela
Resolução n.º 10, de 2010)
III – demonstrativo do perfil de endividamento da entidade pública solicitante, antes e depois da realização da operação.
§ 1º O parecer a que se refere o caput incluirá, obrigatoriamente, conclusão favorável ou contrária ao
mérito do pleito.
§ 1º O parecer a que se refere o caput incluirá, obrigatoriamente, manifestação favorável ou contrária em
relação ao cumprimento dos limites e condições de que trata o art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
e as Resoluções do Senado Federal. (Redação dada pela Resolução n.º 10, de 2010)
§ 2º Nos pleitos relativos a emissão de títulos da dívida pública, o parecer a que se refere o caput conterá, também:
I – especificação do valor dos títulos a serem emitidos e do valor do estoque de títulos do mesmo emissor já existentes, com indicação das datas de referência de tais valores;
II – análise do impacto da operação de crédito no mercado mobiliário e do desempenho dos títulos já
emitidos nesse mercado; e
III – em se tratando de refinanciamento de títulos vincendos, histórico da evolução dos títulos desde sua
emissão, registrando-se sua valorização ao longo do tempo.
§ 3º Os pareceres técnicos e jurídicos apresentados pelo ente nos termos do inciso I do art. 21 serão encaminhados ao Senado Federal anexados ao parecer técnico definido no caput. (Incluído pela Resolução n.º 10,
de 2010)
Art. 30. Quando não atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 32, os pleitos referentes a operações de crédito sujeitas a autorização específica do Senado Federal não serão encaminhados pelo Ministério
da Fazenda ao Senado Federal.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda devolverá os pleitos a que se refere o caput, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município de origem, comunicando o fato ao Senado Federal.
Art. 31. As operações de crédito não sujeitas a autorização específica do Senado Federal serão objeto do
seguinte procedimento pelo Ministério da Fazenda:
I – os pleitos que não atenderem aos requisitos mínimos definidos no art. 32 serão indeferidos de imediato;
II – os pleitos que atenderem aos requisitos mínimos, definidos no art. 32, serão autorizados no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 32. Considera-se requisito mínimo, para os fins desta Resolução, o cumprimento, quando se aplicar,
do disposto nos arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22 e 23.
Parágrafo único. Os requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIII do art. 21 serão comprovados à instituição financeira ou ao contratante, conforme seja o caso, por ocasião da assinatura do contrato. (Incluído
pela Resolução n.º 29, de 2009)
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§ 1º Os requisitos de que tratam o art. 16 e o inciso VIII do art. 21 serão comprovados à instituição financeira ou ao contratante, conforme o caso, por ocasião da assinatura do contrato. (Redação dada pela Resolução
n.º 10, de 2010)
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam obrigados a promover, junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, até o dia 30 de junho de 2011, a vinculação de todos os CNPJs
de suas unidades administrativas ou órgãos que não possuem personalidade jurídica própria ao CNPJ principal
da entidade tomadora da operação de crédito. (Incluído pela Resolução n.º 10, de 2010)
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são obrigados a promover, junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), até o dia 30 de junho de 2012, a vinculação de todos os CNPJs de suas unidades
administrativas ou órgãos que não possuem personalidade jurídica própria ao CNPJ principal da entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 19, de 2011)
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são obrigados a promover, junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), até o dia 30 de junho de 2013, a vinculação de todos os CNPJs de suas unidades
administrativas ou órgãos que não possuem personalidade jurídica própria ao CNPJ principal da entidade tomadora da operação de crédito. (Redação dada pela Resolução n.º 21, de 2012)
§ 3º Durante a vigência do prazo estabelecido no § 2º, a comprovação a que se referem o § 1º deste artigo, o parágrafo único do art. 16 e o § 5º do art. 21 será realizada pelo CNPJ principal da entidade tomadora da
operação de crédito. (Incluído pela Resolução n.º 10, de 2010)
Art. 33. Os pedidos de autorização para a realização de operações de crédito de que trata esta Resolução não poderão ser apreciados em regime de urgência, salvo quando proposto pela Comissão de Assuntos
Econômicos.
Art. 34. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que deliberar sobre pedido de autorização para
a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução deverá contar com a presença de representante do Estado, do Distrito Federal ou do Município, para apresentação do pleito, e de representante do Ministério da Fazenda, para exposição do parecer por ele emitido.
Parágrafo único. O não-comparecimento de qualquer desses representantes implicará o adiamento da
votação do pleito, que passará ao primeiro lugar da pauta da reunião seguinte.
Art. 35. A indicação dos relatores dos pedidos de autorização para realização de operações de crédito de
que trata esta Resolução será feita mediante a estrita observância da ordem de entrada do pedido na Comissão de Assuntos Econômicos e da relação de membros titulares da mesma Comissão, nos termos do art. 126
do Regimento Interno do Senado Federal.
Parágrafo único. Senador já indicado como relator de pedido de que trata o caput não será designado
novamente antes que todos os membros titulares da referida Comissão tenham sido designados relatores de
pedidos da mesma espécie.
CAPÍTULO V
Das Operações de Antecipação de Receita Orçamentária e Venda de Títulos Públicos
Art. 36. As operações de antecipação de receita orçamentária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo
competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil baixará normas específicas para regulamentar os procedimentos operacionais do processo de que trata o caput.
Art. 37. O Ministério da Fazenda analisará o enquadramento das operações de antecipação de receita
orçamentária no disposto nesta Resolução, tomando por base as condições da proposta firme de que trata o
inciso II do art. 22.
§ 1º Estando o pleito de realização da operação de antecipação de receita orçamentária enquadrado
nas exigências desta Resolução, o Ministério da Fazenda solicitará ao Banco Central do Brasil a realização do
processo competitivo eletrônico, que se dará por meio da divulgação da proposta firme a todo o sistema financeiro, em recinto ou meio eletrônico mantido por entidade auto-reguladora autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários ou em meio eletrônico mantido pelo Banco Central do Brasil, sendo permitido a qualquer
instituição financeira, inclusive àquela que encaminhou a proposta firme ao Ministério da Fazenda, oferecer a
mesma operação com juros inferiores ao da proposta firme inicial.
§ 2º O resultado do processo competitivo de que trata o § 1º será divulgado pelo Banco Central do Brasil,
sempre que possível por meio eletrônico, a todas as instituições financeiras, ao Senado Federal, ao Ministério
da Fazenda, ao Poder Legislativo do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, e ao Tribunal
de Contas competente, com descrição detalhada das ofertas realizadas.
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§ 3º Não serão aceitas propostas que cobrem outros encargos que não a taxa de juros da operação, a
qual deve ser, obrigatoriamente, prefixada ou indexada à Taxa Básica Financeira – TBF.
§ 4º A proposta firme não poderá apresentar taxa de juros superior a uma vez e meia a TBF vigente no
dia do seu encaminhamento.
§ 5º A novação de operações vincendas ou vencidas será submetida ao mesmo rito de análise e processo
competitivo das operações novas.
§ 6º Realizado o processo competitivo de que trata o § 1, a operação de antecipação da receita orçamentária só poderá ser contratada após a entrega, ao Ministério da Fazenda, de declaração da não ocorrência de
reciprocidade ou condição especial que represente custo adicional ao expresso pela taxa de juros da operação,
assinada por representante da instituição financeira e pelo chefe do Poder Executivo.
Art. 38. Os pedidos de autorização para o lançamento, oferta pública ou colocação no mercado de títulos da dívida pública, destinados a refinanciar títulos vincendos, devem ser encaminhados pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municípios ao Ministério da Fazenda, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
úteis do primeiro vencimento dos títulos a serem refinanciados.
§ 1º O descumprimento do disposto no caput implicará a alteração das datas-base de todos os títulos a
serem emitidos, que serão postergadas por período equivalente ao número de dias úteis de atraso, sem que
haja a correspondente correção do valor nominal dos títulos a serem emitidos.
§ 2º Estando incompleta a documentação encaminhada pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, o Ministério da Fazenda solicitará a complementação dos documentos e informações, considerando-se,
para efeito do disposto no § 1, a data de entrega da documentação completa.
Art. 39. A venda de títulos da dívida pública por seus emissores será efetuada, obrigatoriamente, em leilões públicos eletrônicos realizados pelo Banco Central do Brasil ou por entidade auto-reguladora autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
§ 1º O Banco Central do Brasil baixará normas específicas para regulamentar os procedimentos operacionais dos leilões de que trata este artigo.
§ 2º É obrigatória a publicação de edital do leilão a que se refere o caput com antecedência mínima de
3 (três) dias úteis da data prevista para sua realização.
§ 3º Após a realização do leilão eletrônico, o Banco Central do Brasil encaminhará as informações relevantes sobre os mesmos, sempre que possível por meio eletrônico, às instituições financeiras, ao Ministério da
Fazenda, ao Senado Federal, ao Poder Legislativo do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o
caso, e ao Tribunal de Contas competente.
§ 4º A recolocação, no mercado, de títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, mantidos em suas respectivas tesourarias ou fundos das dívidas, será feita, obrigatoriamente, por meio
de leilões eletrônicos, na forma definida neste artigo.
Art. 40. O Senado Federal solicitará ao Banco Central do Brasil, quando julgar necessário, a fiscalização
de operação de crédito específica junto à instituição financeira credora.
Art. 41. O Ministério da Fazenda informará mensalmente ao Senado Federal:
I – a posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas
autarquias e fundações;
II – cada uma das operações de crédito autorizadas e não autorizadas no período, fornecendo dados sobre:
a) entidade mutuária;
b) prazo da operação;
c) condições de contratação, tais como valor, garantias e taxas de juros;
III – número de instituições financeiras participantes das operações de crédito autorizadas no período,
classificadas por tipo de operação;
IV – número de instituições financeiras que apresentaram propostas para realização de operações de
antecipação de receita orçamentária, no processo competitivo definido pelo art. 36; e
V – outras informações pertinentes.
§ 1º O Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas
interna e externa, garantindo o acesso público às informações, nos termos do art. 32 da Lei Complementar nº
101, de 2000.
§ 2º Os nomes das instituições financeiras autorizadas a realizar as operações de antecipação de receita
orçamentária serão informados exclusivamente ao Senado Federal.
Art. 42. O Ministério da Fazenda encaminhará, trimestralmente, à Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal, relatório analítico das operações de compra e venda de títulos públicos de responsabilidade
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios realizadas no período, com especificação, para cada resolução
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autorizativa do Senado Federal, da modalidade da operação, dos valores e quantidades negociadas, de seus
custos e deságios e da relação dos participantes da cadeia de compra e venda.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, sempre que solicitado, encaminhará ao Senado Federal relação dos participantes da cadeia de compra e venda a que se refere o caput deste artigo.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 43. (Revogado)
Art. 44. As resoluções do Senado Federal que autorizarem as operações de crédito objeto desta Resolução incluirão, ao menos, as seguintes informações:
Art. 44. As resoluções do Senado Federal que autorizarem as operações de crédito objeto desta Resolução, bem como a verificação dos limites e condições previstos no art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, incluirão, ao menos, as seguintes informações: (Redação dada pela Resolução n.º 8, de 2010)
I – valor da operação e moeda em que será realizada, bem como o critério de atualização monetária;
II – objetivo da operação e órgão executor;
III – condições financeiras básicas da operação, inclusive cronograma de liberação de recursos; e
IV – prazo para o exercício da autorização, que será de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias e, no máximo, 540 (quinhentos e quarenta) dias para as operações de dívidas fundadas externas, e de, no mínimo, 90
(noventa) dias e, no máximo, 270 (duzentos e setenta) dias, para as demais operações de crédito.
§ 1º Nas operações de crédito autorizadas em conformidade com o inciso III do art. 12, a condição de
excepcionalidade será expressamente mencionada no ato de autorização.
§ 2º Nas operações de crédito externo com garantia da União, a concessão da garantia será expressamente mencionada no ato de autorização.
Art. 45. A fiscalização quanto à correta utilização dos recursos arrecadados com a venda dos títulos vinculados ao disposto no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias compete aos Tribunais de
Contas a que estão jurisdicionadas as entidades emissoras.
Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal poderá, havendo evidências
de irregularidade, realizar diligência nos termos do § 3º do art. 24 ou solicitar ao respectivo Tribunal de Contas
que realize auditoria na aplicação dos recursos obtidos por meio da colocação dos títulos de que trata o caput.
Art. 46. O valor atualizado dos recursos obtidos através da emissão de títulos vinculados ao disposto no
parágrafo único do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, utilizados para finalidades distintas, passa a ser considerado dívida vencida, para efeito do cálculo dos limites definidos nos arts. 6º e 7º desta
Resolução, até que haja o resgate de títulos em valor atualizado equivalente ao desvio de finalidade incorrido.
Art. 47. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts.
155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.
Art. 48. Para efeito do disposto no art. 2º da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, é fixado o limite de
11% (onze por cento) da receita líquida real, conforme definida no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.496,
de 1997.
§ 1º O valor resultante da aplicação do limite definido no caput será utilizado no pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991, do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS e das dívidas resultantes de renegociações realizadas com base na Lei nº 7.976,
de 27 de dezembro de 1989, no art. 58 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei nº 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, da comissão de serviços das operações amparadas pela Lei nº 8.727, de 1993, das dívidas relativas a
financiamentos imobiliários firmados pelas entidades vinculadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por eles assumidas mediante aditivo, e das dívidas resultantes de renegociações realizadas com base
na Lei nº 8.727, de 1993, nessa ordem.
§ 2º A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na forma do § 1º e o valor equivalente ao
limite definido no caput será utilizada no resgate da dívida mobiliária.
§ 3º O percentual definido no caput será aplicado sobre um duodécimo da receita líquida real.
§ 4º Para efeito de apuração do valor de cada uma das prestações mensais de que trata o art. 2º da Lei
nº 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as amortizações, juros e demais encargos das dívidas ali
mencionadas, efetuados no mês anterior ao do pagamento da referida prestação.
Art. 49. Aos contratos firmados pelos Estados e pelo Distrito Federal com a União, no âmbito do Programa
de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes) aplica-se o disposto no art. 45.
Parágrafo único. Os pleitos de que trata este artigo são dispensados do cumprimento do disposto no art. 15.
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Art. 50. O disposto nesta Resolução não se aplica às atuais autarquias financeiras.
Art. 51. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 52. Revogam-se as Resoluções nºs 78 e 93, de 1998; 19, 22, 28, 40 e 74, de 1999; e 58, 62, 63, 64 e 65,
de 2000, todas do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de abril de 2002.
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
REQUERIMENTOS
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REQUERIMENTO Nº 684, DE 2014
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o que dispõe o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro das Minas e Energia,
Edison Lobão, informações relativas a respeito da localização das áreas a que se refere o assentimento prévio
concedido a Boa Vista Mineração Ltda. publicado no Diário Oficial da União no dia 25 de fevereiro de 2014,
página 2, Seção I.
Justificação
O Diário Oficial da União no dia 25 de fevereiro de 2014, página 2, Seção I, publicou assentimento prévio
concedido à empresa Boa Vista Mineração Ltda para pesquisar minério de ouro e basalto em 14 áreas distintas
nos municípios de Amajari, Bonfim, Boa Vista e Cantá, todos em Roraima. A medida terá efeitos significativos
para o estado, inclusive por se referir a áreas que, combinadas, totalizam mais de 110 mil hectares.
Para que possamos avaliar devidamente esses efeitos, requeiro informar a localização precisa das áreas a
que se refere o assentimento prévio, com as poligonais georreferenciadas. Até agora o Departamento Nacional
de Produção Mineral, responsável pelo exame do projeto, não se manifestou a respeito.
Sala de sessões, 15 de julho de 2014. – Senadora Ângela Portela, PT-RR.
(À Mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 687, DE 2014
Solicita informações ao senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
sobre a utilização de ingressos para a Copa do Mundo de Futebol adquiridos pela Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil, com o propósito de distribuí-los entre potenciais investidores no Brasil.
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 do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para que este providencie as seguintes informações:
1. Quantos ingressos para jogos da Copa do Mundo de Futebol foram adquiridos pela ApexBrasil com o
objetivo de distribuí-los entre potenciais investidores no Brasil?
2. Qual foi o custo total desses ingressos?
3. A quem foram destinados esses ingressos? Anexar lista com o nome de cada um dos beneficiários
desses ingressos, especificando sua relação com o Ministério ou com a ApexBrasil, as empresas a que estão
vinculados (se for o caso) e os objetivos pretendidos com essa ação de marketing.
4. Dentre os beneficiários dos ingressos havia autoridades públicas e/ou servidores públicos? Essas autoridades públicas/servidores públicos cumpriram os padrões de conduta estabelecidos pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, inclusive com relação ao disposto na Nota de Orientação lançada pela
Comissão de Ética Pública da Presidência da República objetivando a prevenção aos desvios de conduta por
ocasião da realização da copa?
5. Quais os critérios adotados na seleção das autoridades públicas/servidores públicos beneficiados com
esses ingressos?
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Justificação
A revista Veja, em sua edição de 9 de julho do corrente, publicou matéria intitulada “Pra frente, Brasil”,
mostrando que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil adquiriu milhares de ingressos para jogos da Copa do Mundo de Futebol com o propósito de distribuí-los entre potenciais
investidores no Brasil.
Segundo a matéria,
“A ideia era usar as partidas da Copa como atrativo para proporcionar um ambiente de negócios
favorável ao empresariado nacional Os ingressos seriam a cereja do bolo. Uma ação de marketing
legítima, não fosse o fato de o objetivo ter sido desvirtuado antes mesmo do pontapé inicial”.
Ainda segundo a matéria, “Em vez de utilizar os bilhetes para atrair investidores, o ministro resolveu usar
uma parte dos convites para privilegiar seus familiares e assessores mais próximos”.
A Comissão de Ética Pública da Presidência já anunciou que vai investigar o uso de ingressos da Copa
do Mundo pelo ministro do Desenvolvimento, seus assessores e familiares.
Portanto, o presente requerimento pretende esclarecer as informações divulgadas pela matéria acima
citada e que envolvem recursos públicos em valores que não podem ser desprezados.
Sala das Sessões, de julho de 2014. – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal que seja consignado nos Anais do Senado e encaminhado Voto de Aplauso ao Senhor Vamireh Chacon de
Albuquerque Nascimento, servidor desta Casa agraciado com o Prêmio Machado de Assis, o
mais importante da Academia Brasileira de Letras – ABL, pelo conjunto de sua obra, em sessão
solene a realizar-se nesta quinta-feira, dia 17, no Rio de Janeiro, quando será saudado pela
escritora Nélida Piñon, sob a presidência do embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti, ambos
acadêmicos.
Justificação
O prêmio Machado de Assis é o mais alto prêmio literário do Brasil, equivale ao Prêmio Nobel de Literatura brasileiro e é concedido uma vez por ano a um escritor brasileiro comprovado pelo tempo.
Desde sua criação em 1941 já foi entregue pela Academia Brasileira de Letras aos seguintes escritores,
entre outros: Érico Veríssimo, Câmara Cascudo, Rachel de Queiroz, Gilberto Freyre, Cecília Meireles, Hermes Lima,
Guimarães Rosa, Carlos Heitor Cony e Ferreira Gullar. No presente ano acaba de ser concedido a Vamireh Chacon, professor emérito da Universidade de Brasília – UnB, pernambucano de origem, doutorado pela Faculdade
de direito do Recife e Universidade de Erlangen-Nuremberg na Alemanha, onde foi professor durante décadas.
Vamireh Chacon é autor dos seguintes livros, entre outros: “Galileus Modernos” e “História das Ideias Socialistas no Brasil”, publicados em pleno regime militar, e também a “História dos Partidos Políticos Brasileiros”
ainda naquela difícil época, quando defendeu os políticos cassados e exilados muito antes da anistia.
Vamireh Chacon também é defensor da união dos povos ibéricos hispânicos e lusófonos, como se vê no
seu livro “A Grande Ibéria” no contexto da política externa independente e multilateralista iniciada por Afonso
Arinos de Melo Franco e Santiago Dantas antes do golpe militar de 1964. Naquela época Vamireh Chacon discordou do então recuo desta política, contra o qual protestou no seu livro “Qual a política externa conveniente
ao Brasil ?” pergunta à qual respondeu em outro livro da sua autoria: “A Revolução no Trópico”.
Vamireh Chacon foi durante décadas professor em universidades dos Estados Unidos e Europa, em especial na Alemanha.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque, PDT/DF.
(Encaminha-se)
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COMUNICAÇÕES
Ofício nº 61/2014-GLDBAG
Brasília, 15 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao Governo comunica que, o Senador Walter Pinheiro passa
a compor a Comissão Mista de exame da MP nº 647/2014 como titular, em substituição ao Senador Humberto Costa, que passa à condição de suplente. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo.
Ofício nº 64/2014 – GLDBAG
Brasília, 15 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Humberto Costa, Acir Gurgacz e José Pimentel como titulares, a Senadora Vanessa Grazziotin e os Senadores Walter Pinheiro e Marcelo Crivella como suplentes, para
a nova composição da Comissão Mista de Exame da MP nº 649/2014, em substituição aos membros já indicados, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício nº 66/2014 – GLDBAG
Brasília, 15 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Humberto Costa, José Pimentel e Acir Gurgacz como titulares
e os Senadores Aníbal Diniz, Vanessa Grazziotin e Walter Pinheiro como suplentes, para a nova composição da
Comissão Mista de Exame da MP nº 650/2014, em substituição aos membros já indicados, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício Ind. n° 33/2014
Brasília, 9 de julho de 2014
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito a substituição do meu nome pelo do Deputado Cleber Verde (PRB-MA), como Membro titular da
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 650, de 01/07/2014, tendo em vista a designação de membro titular ter recaído sobre este Líder, nos termos do artigo 2° da Resolução n° 1, de 2002 – CN.
Atenciosamente, – Deputado George Hilton, (PRB/MG) Líder do Partido Republicano Brasileiro-PRB.

Of. n º 753/GAB-LidPT
Brasília – DF, 15 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os Deputados Edson
Santos – PT/RJ e Odair Cunha – PT/MG em substituição aos Deputados Vicentinho – PT/SP e Alessandro Molon
– PT/RJ e como membros suplentes o Deputados José Guimarães – PT/CE e a Deputada Erika Kokay – PT/DF,
em substituição aos Deputados Artur Bruno – PT/CE e Carlos Zarattini – PT/SP, na Comissão Mista destinada a
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analisar a Medida Provisória nº 649, que “altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre as
medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços.”
Atenciosamente, – Dep. Vicentinho, PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 754/GAB-LidPT
Brasília-DF, 15 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os Deputados Paulo Pimenta – PT/RS e Ságuas Moraes – PT/MT em substituição aos Deputados Vicentinho – PT/SP e Alessandro
Molon – PT/RJ e como membros suplentes os Deputados Décio Lima – PT/SC e Policarpo – PT/DF em substituição aos Deputados Arthur Bruno – PT/CE e Carlos Zarattini – PT/SP, na Comissão Mista destinada a analisar
a Medida Provisória nº 650, que “dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial Federal de que trata a Lei nº
9.266, de 15 de março de 1996, sobre a remuneração da Carreira de Perito Federal Agrário de que trata a Lei nº
10.550, de 13 de novembro de 2002, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Vicentinho, PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 756/GAB/LidPT
Brasília – DF, 15 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros titulares os Deputados
Newton Lima – PT/SP e Vanderlei Siraque – PT/SP em substituição aos Deputados Vicentinho – PT/SP e Alessandro Molon – PT/RJ e como membros suplentes o Deputado José Airton – PT/CE e a Deputada Margarida
Salomão – PT/MG, em substituição aos Deputados Artur Bruno – PT/CE e Carlos Zarattini – PT/SP, na Comissão Mista destina a analisar a Medida Provisória nº 651, que “dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa,
sob a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da
entrega de ativos financeiros, sobre a tributação das operações de empréstimo de ativos financeiros; sobre a
isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias; prorroga o prazo
de que trata a Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e dá outras providências.
Atenciosamente, – Deputado Vicentinho, PT/SP, Líder da Bancada na Câmara.
OF/LID/Nº 143/2014
Brasília, 14 de julho de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o deputado Arnaldo Jardim – PPS/SP, em substituição ao deputado Penna
PV/SP, para integrar como titular a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP 647/14, que “Dispõe sobre
a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercialização ao consumidor final, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno Líder do PPS – Deputado Sarney Filho Líder do PV
OF/LID/Nº 144/2014
Brasília, 14 de julho de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o Deputado Penna ,PV/SP, em substituição ao Deputado Arnaldo Jardim,
PPS/SP, para integrar como suplente a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 647/14, que “Dispõe
sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo comercializado ao consumidor final, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
PARECERES
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ABERTURA DE PRAZO
Os Pareceres n°s 595 a 599, de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre as Mensagens n°s
46 a 50, de 2014, que concluem pela apresentação dos Projetos de Resolução n°s 27 a 31, de 2014, ficarão
perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do Regimento
Interno.
ARQUIVAMENTO
Os Avisos nºs 22 e 24, de 2014, em atendimento aos Memorandos nºs 96 e 97, de 2014, da Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, vão ao Arquivo.
São os seguintes os expedientes:
Memo. 96/2014/CMA
Brasília, 6 de maio de 2014
Assunto: Aviso n° 22, de 2014.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que o Aviso n° 22, de 2014.(na origem.
Aviso do TCU 501SESES-TCU-Plenário/2014), lido na reunião do dia 29 de abril de 2014, teve n prazo previsto no Ato n° 2/2009/CMA transcorrido. Não havendo manifestação dos membros da Comissão, foi determinado o arquivamento da matéria.
Respeitosamente, – Senador Eduardo Amorim, Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle no exercício da Presidência.
Memo. nº 97/2014/CMA
Brasília, 6 de maio de 2014
Assunto: Aviso nº 24, de 2014
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que o Aviso nº 24, de 2014 (na origem, Aviso do TCU nº
527-SESES-TCU-Plenário/2014), lido na reunião do dia 29 de abril de 2014, teve o prazo previsto no Ato nº
2/2009/CMA transcorrido. Não havendo manifestação dos membros da Comissão, foi determinado o arquivamento da matéria.
Respeitosamente, – Senador Eduardo Amorim Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle no exercício da Presidência.
AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
Aviso n° 193, de 10 de julho de 2014, do Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta ao Requerimento n° 114, de 2014, de informações, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
OFÍCIO DO MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Ofício de Ministro de Estado:
– N° 186, do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, de 9
de julho de 2014, em resposta ao Requerimento n° 199, de 2014, de informações, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin;
As informações foram encaminhadas, em cópia, à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Mensagem n° 54, de 2014 (n° 185/2014, na origem), da Presidência da República, submetendo a apreciação do Senado o nome da Desembargadora MARIA HELENA MALLMANN para exercer o cargo de Ministra do
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Alberto Reis de Paula,
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É a seguinte a mensagem:
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EMENDAS RECEBIDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
– Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 274, de 2008 (nº 4.404/2008, naquela Casa), do
Senador Lobão Filho, que altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor sobre alteração do limite
de potência que caracteriza as pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e investimentos em geração de
energia elétrica de outras fontes alternativas;
– Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 3, de 2010 (nº 5.855/2013, naquela Casa), do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para assegurar o registro público aos prenomes indígenas; e
São as seguintes as matérias:

140

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

141

142

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

143

144

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

145

SUBSTITUTIVO RECEBIDO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
– Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 104, de 2014 – Complementar (nº 397/2014
– Complementar, naquela Casa), do Senador Mozarildo Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento para a
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição
Federal; altera a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966; e dá outras providências.
É o seguinte o Substitutivo na íntegra:
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Os Projetos de Lei da Câmara nºs 62 a 81, de 2014, vão às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Passo a ler o Ofício nº 041, de 2014,
do Senador Blairo Maggi, dirigido à Presidência do Senado:
Ao cumprimentá-lo, cumpre-me comunicar a V. Exª que estou reassumindo o mandato a partir desta
data, em virtude do vencimento de minha licença, requerida nos termos regimentais.
O Expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 41/2014-GSCSAN
Brasília/DF, 18 de julho de 2014
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que estou reassumindo o mandato, a partir desta data, em virtude do vencimento de minha licença requerida nos termos regimentais.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, PR/MT.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço
a V. Exª para me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito, caro Senador Jarbas
Vasconcelos, para uma comunicação inadiável.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Da mesma forma,
Sr. Presidente, agradeço se puder me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Perfeito.
Eu também me inscrevo para uma comunicação inadiável.
Convido para fazer uso da palavra, como o primeiro orador inscrito, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Jorge Viana, eu quero registrar que não faço parte da CAE, mas que conversei com alguns Senadores
hoje de manhã. Quero, especialmente, agradecer ao Senador Suplicy, que participou ativamente comigo em
audiência pública na Comissão de Direitos Humanos em que se debatia a banalização da vida em relação aos
crimes hediondos que aconteceram nos últimos tempos no Brasil e no Rio Grande do Sul. E agradeço muito
ao Senador Lindbergh Farias pelo esforço que fez para que a matéria fosse aprovada, e ao Relator da matéria,
Senador Pimentel.
Senador Suplicy, embora eu não seja membro da CAE, quero dizer que, para mim, foi muito importante
V. Exª ter declarado que seu voto naquele momento era o meu voto, já que eu não podia votar por não pertencer àquela Comissão e, ao mesmo tempo, estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos.
Portanto, Sr. Presidente, quero deixar registrado que chegaram a esta Casa Legislativa duas mensagens
que pretendem a contratação de crédito externo pelo Estado do Rio Grande do Sul e foram votadas hoje da
Comissão de Assuntos Econômicos pela ampla maioria dos Senadores e Senadoras.
A Mensagem 48/2014, que propõe a contratação de operação de crédito externo no valor de US$280
milhões, que será firmado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. E a Mensagem
49/2014, que propõe contratação de operação de crédito externo no valor de até US$50 milhões, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
O financiamento referente à Mensagem 48/2004 é destinado a execução do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, denominado Proconfis RS II.
O Proconfis, segundo o Governador Tarso Genro, tem por objetivo viabilizar um nível sustentável de
investimentos visando o desenvolvimento do Estado por meio da manutenção de um marco fiscal de médio
prazo, da ampliação da arrecadação de receitas e da melhoria da gestão dos investimentos públicos.
Já a Mensagem 49/2014 trata de recursos que se destinam ao financiamento parcial do Programa de
Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul – POD.
Mediante a execução desse programa, já foi possível a abertura de 2 mil vagas em 28 cidades gaúchas
para o curso pré-vestibular gratuito.

304

Quarta-feira 16

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2014

O curso é oferecido pela Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos, por meio do Programa de Oportunidades e Direitos, a estudantes de baixa renda e que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escolas públicas.
Portanto, esses recursos são de extrema relevância social e econômica para o povo gaúcho.
Parabenizo o relatório do Líder do Governo, Senador José Pimentel, no Congresso, e o pedido de urgência que fez para que o mesmo seja votado – oxalá! – hoje, ainda, no plenário.
Por fim, peço o apoio de todos os Senadores e Senadoras para que possamos deliberar essa matéria
hoje, no plenário da Casa, garantindo essa transferência de financiamento, já apreciado, para o Estado do Rio
Grande do Sul.
Agradeço, por fim, mais uma vez, ao Senador Pimentel, que foi Relator; ao Senador Lindbergh Farias, pelo
esforço que fez para que os dois projetos fossem aprovados; e ao Senador Suplicy, que, além de fazer a defesa,
fez a gentileza, já que eu não podia votar, de dizer que estava votando em meu nome.
Sr. Presidente, quero ainda, aproveitando os minutos que me restam, dizer que consta da pauta do plenário, em regime de urgência, o PLC nº 60, de 2014, Complementar, que busca disciplinar o uso da substituição
tributária às micro e pequenas empresas, além da inclusão de novas categorias.
Nos últimos dias, nós estivemos reunidos com representantes da Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul, com o representante dos trabalhadores, com representantes da Associação dos Fabricantes
de Refrigerantes do Brasil (Afrebras).
FIERGS e Afrebras estão convictas de que a aprovação do PLC nº 60, de 2014, será de extrema importância
para este setor da economia brasileira e, consequentemente – claro –, alavancando o mercado do emprego, inclusive no Rio Grande do Sul, já que muitas das empresas ligadas a esse setor são do nosso querido Rio Grande.
A possibilidade de aplicação do instituto da Substituição Tributária pelos Estados em relação aos optantes do Sistema Simples Nacional tem aliviado, sensivelmente, os benefícios trazidos pelo regime diferenciado
às micro e pequenas empresas atingidas, tanto no aspecto burocrático, quanto no financeiro.
A utilização do mecanismo da Substituição Tributária de forma generalizada acaba por retirar o beneficio previsto na legislação do Simples Nacional, pois o substituto deverá recolher à parte do Simples Nacional
o ICMS devido por substituição, sem prejuízo do recolhimento do ICMS pelo micro e pequeno empresário optante pelo Simples.
Na opinião da FIERGS, o projeto também avança em relação à legislação em vigor, no que diz respeito
à inclusão de novas categorias de atividades no Simples Nacional e à obrigatoriedade de tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas para efeito da contratação pública.
As indústrias mais afetadas pela atual tributação são justamente as pequenas. Existe comprovadamente
uma distorção tributária que se converte em distorções concorrenciais. Os pequenos fabricantes de refrigerantes, no entanto, são quem representa a genuína indústria brasileira no setor. Todos nós sabemos que são
principalmente as pequenas e microempresas que mais empregam no País.
Sr. Presidente, caracterizado por sua produção local e, em grande parte, familiar, a tradicional história
do refrigerante no Brasil mistura-se com a própria história de sua região. E qual a diferença dessas micro e pequenas empresas de refrigerantes, que têm uma produção local e regionalizada, de todas as outras produções
enquadradas no Simples?
No Brasil, são as micro e pequenas empresas responsáveis pelo maior número de empregos. No setor de
bebidas isso não é diferente. Mesmo com a baixa participação de mercado, são responsáveis por cerca de 30%
dos empregos gerados, empregando cinco vezes mais que as grandes multinacionais do setor.
Sr. Presidente, a posição da FIERGS, do Sindicato dos Trabalhadores e da Afrebras resume a atual situação das micro e pequenas empresas. É um setor da economia que clama por justiça. Por isso, nós entendemos
que a aprovação do PLC no 60, de 2014, será um avanço da nossa legislação, garantindo um novo momento
para as micro e pequenas empresas, com mais produção, investimentos, empregos, renda e desenvolvimento,
Hoje pela manhã, recebemos correspondência em apoio ao PLC no 60, de 2014, da Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho do Rio Grande do Sul, possibilitando o ingresso da advocacia no regime simplificado
de tributação das micro e pequenas empresas.
Sr. Presidente, por fim, eu estou animado. Aqui eu vou terminar, pois V. Exa já me deu o tempo necessário
para o meu pronunciamento. Mas vou terminar lembrando a importância de, conforme o acordo que fizemos
antes do recesso, no dia de hoje, votarmos o projeto que vai garantir a aposentadoria especial e o adicional
de periculosidade aos pescadores.
Havia uma dúvida, quando apresentei o projeto, se a lei deveria ser complementar ou não. Mas foi assegurada, em parceria com o relator, transformando-o em lei complementar, a sua apreciação no dia de hoje.
Era isso, Sr. Presidente.

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

305

Agradeço a V. Exª a tolerância e a tranquilidade com que sempre preside as sessões, dando oportunidade
a todos para que façam seus pronunciamentos. É claro, temos certeza de que teremos rapidamente a promulgação da PEC dos Agentes de Trânsito.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu é que cumprimento V. Exª, que é
um madrugador aqui no Senado. Hoje cedo, já estava na audiência, e pude acompanhar parte dela. Parabéns,
Senador Paulo Paim!
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Jarbas Vasconcelos.
Senador Jarbas, V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental de cinco minutos, mas a Mesa, como sempre,
procurará compatibilizar o tempo regimental com as necessidades de V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, pela sua atenção.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, há muito tempo não via um governo se encerrar de maneira tão melancólica como ocorre agora com o Governo da Presidente Dilma Rousseff.
A administração está perdida, dividida e comete abusos seguidos na tentativa de iludir o povo brasileiro,
na tentativa de manter no poder um modelo de gestão político e administrativo que se esgotou já há muito
tempo.
Mas o povo não é bobo. A Presidente tentou fazer uso político oportunista da Copa do Mundo e não
deu certo. Tanto é verdade o que estou dizendo, Sr. Presidente, que a edição de hoje do Correio Braziliense traz
na sua capa “Brasil entre o fiasco da Seleção e o jogo eleitoral da Copa”, onde narra que a Presidente se reuniu
com 16 ministros durante quase três horas e teceu loas à atuação do Governo Federal na exemplar edição da
Copa do Mundo, aqui no Brasil.
O Governo não tem nada a ver com isso. A vitória foi do povo brasileiro, foi da Nação, foi do País e não
do Governo Federal, que sempre atrapalha onde se mete. Dilma como sempre, em suas aparições e discursos,
trajando casaco vermelho, para depois usar as imagens na propaganda eleitoral, a partir de agosto.
Quero dizer, Sr. Presidente, que foi uma tremenda falta de pudor aquele gesto que a Presidente da República fez com os braços na véspera do jogo do Brasil contra a Alemanha. Um absurdo tão grande que virou
motivo de chacota em todas as redes sociais. Diz o ditado que, quando a esperteza é grande demais, termina
engolindo o esperto. Foi o que aconteceu com a Senhora Dilma.
Discordo de agressões verbais contra qualquer Presidente da República, mas é preciso dizer desta tribuna, mais uma vez, que foi o PT o useiro e vezeiro desse tipo de comportamento no passado, quando ainda estava na oposição. A história registra vários episódios contra, por exemplo, Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso, para ficar apenas nesses dois ex-Presidentes da República, vítimas dos ataques rasteiros de petistas
e apaniguados.
Pois bem, três dias após a melancólica derrota da Seleção Brasileira, surgiu novo oportunismo deslavado
de um integrante do partido, desta vez protagonizado pelo ex-Ministro Franklin Martins, que integra a cúpula
da campanha da reeleição da Presidente. Em artigo divulgado na internet, ele fez duras críticas aos dirigentes
da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.
Eu até concordo com muitas das coisas que o Franklin Martins escreveu, mas porque só agora ele veio
fazer essas críticas, após a Seleção Brasileira ter passado por um vexame histórico?
Quem foi que disse que a Seleção Brasileira, que o estilo brasileiro da Copa do Mundo era padrão Felipão? Quando se falava em padrão FIFA, a Presidente da República, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, falava que o seu governo era padrão Felipão.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Agora, depois que o padrão Felipão veio a
se mostrar frágil, ridículo, o Governo foge disso como o diabo foge da cruz.
Franklin era Ministro de Estado da Comunicação Social durante a gestão Lula, período no qual o Brasil
foi escolhido país-sede da Copa de 2014, e aceitou – isso deve ficar sempre claro na cabeça de todos os brasileiros –, o Governo aceitou todas as exigências absurdas da FIFA, legitimadas pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).
Os brasileiros e as brasileiras sabem que está na hora de mandar o PT e os seus aliados para a oposição.
Está na hora de o Brasil mudar, de buscar novas soluções para os problemas que não foram resolvidos em 12
anos de administração petista.
O Brasil enfrenta uma crise urbana generalizada...
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(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fora do microfone.) – Pode prosseguir,
Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – com sérios problemas de mobilidade urbana,
deficiência no transporte público e crescimento da violência urbana. Questões com as quais o atual Governo
não sabe lidar. Por exemplo, estimula o uso individual de automóveis, reduzindo o imposto para as montadoras. Enquanto o transporte público de passageiros transforma em um martírio o ir e vir nas capitais e demais
cidades de grande e médio porte.
O atual Governo também não cuida das nossas fronteiras, permitindo o tráfico livre de drogas e de armamentos pesados que abastecem o crime organizado nas grandes cidades brasileiras. Estão aí as razões dos
protestos que ocorreram no ano passado.
O nosso País avançou, especialmente a partir da estabilidade econômica conquistada pelo Plano Real,
há 20 anos. Mas a atual gestão está fazendo o Brasil andar para trás. Teremos, em pouco tempo, no próximo
dia 5 de outubro, a oportunidade de recolocar o nosso País nos trilhos.
Só o nervosismo com uma iminente derrota pode explicar o fato de a Presidente ter montado uma megaestrutura no Palácio do Planalto, um evento financiado com dinheiro público, e em sete Estados – ao custo
de R$ 2milhões –, para, por meio de uma transmissão ao vivo, entregar casas, no último dia 3, às vésperas das
restrições da Justiça Eleitoral, que designa o dia 5 de julho para a proibição desse tipo de evento dentro dos
órgãos públicos.
Essa cerimônia, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, foi um abuso, uma campanha eleitoral explícita, escancarada e ilegal, nas barbas da Justiça e sob o olhar passivo do Ministério Público.
Os megaeventos, no entanto, não poderão esconder os graves sinais emitidos pela economia brasileira,
que hoje tem a trágica conjunção de inflação em alta com desenvolvimento econômico em queda e um PIB pífio.
O setor energético brasileiro, fundamental para o nosso desenvolvimento, encontra-se completamente
desorganizado, desestruturado...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – ... quer seja no que toca às geradoras e distribuidoras de energia elétrica, quer seja no programa do etanol ou na gestão da nossa maior estatal, a Petrobras. E nunca é muito lembrar que esse segmento era gerido pela atual Presidente, no governo Lula, à frente
do Ministério de Minas e Energia.
Para finalizar, Presidente, e agradecer, mais uma vez, a sua generosidade, essas são as questões que devem ser debatidas agora, com o término da Copa do Mundo e o início da campanha eleitoral.
Precisamos debater o futuro do Brasil de forma séria, qualificada, tratando do dia a dia das pessoas, sem
usar dinheiro público, nem no Senado da República, nem no Palácio do Planalto, onde a Presidente, de paletó
vermelho, todos os dias, para aparecer na futura campanha eleitoral na televisão, usa e abusa do dinheiro do
contribuinte.
Precisamos tratar do que realmente interessa ao trabalhador, à trabalhadora, aos jovens, aos aposentados, aos empresários, enfim, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a todos aqueles que estão cansados
desta mesmice, deste samba de uma nota só, representado pelo Governo da Senhora Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Jarbas.
Nós temos aqui uma situação na qual os colegas Senadores inscritos não estão presentes, e o próximo
é o Senador Mozarildo, que também está pela Liderança.
Então, convido V. Exª para usar a tribuna como orador inscrito, que inclusive dispõe de maior tempo.
Chegaram dois agora. Então, o senhor prefere, Senador? (Pausa.)
O senhor será o próximo a ser chamado.
Então, convido o Senador Rodrigo Rollemberg, que já tinha perdido a vez. O Senador Paulo Bauer pode
ficar um pouquinho mais. Em seguida, o Senador Mozarildo, como Líder.
Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª tem a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de ocupar a tribuna hoje para tratar de
uma tema nacional. Mas não posso deixar de, mais uma vez, tratar de um tema local, em função da gravidade do assunto. Assunto que vem se tornando, infelizmente, rotina no âmbito do Governo do Distrito Federal.
Hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais um administrador regional do Governador Agnelo foi
preso. Desta vez, o administrador regional de São Sebastião. Alguns dias atrás, os administradores regionais de
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Taguatinga e de Águas Claras já tinham sido presos junto com um empresário famoso, conhecido da cidade;
e agora o administrador regional de São Sebastião.
É lamentável que isso ocorra. E isso mostra o grau de deterioração do Governo do Distrito Federal, o grau
de corrupção que vem tomando conta da Administração Pública. E isso remete ao modelo das administrações
regionais do Distrito Federal, que temos combatido nesta Casa e que foi objeto, inclusive, de uma proposta
minha de emenda à Constituição, no sentido de mudar a organização dessas administrações.
Nas conversas que temos tido com cidadãos, com empresários, é impressionante a indignação com a
cultura da propina, que tem permeado as ações do Governo do Distrito Federal. A burocracia que se cria para
alimentar a corrupção, a criação de dificuldades para venda posterior de facilidades. E nós entendemos que
essa burocracia precisa ser enfrentada com coragem. Precisamos declarar guerra a essa burocracia, porque essa
burocracia é irmã da corrupção.
É preciso fazer com que essas administrações regionais do Distrito Federal tenham servidores qualificados, servidores concursados. Há administrações regionais, Senador Suplicy – a maioria delas –, em que mais de
90% dos servidores são comissionados, em que os seus administradores regionais servem mais aos deputados
distritais que os indicam do que ao conjunto da população daquela cidade. Quando muda um administrador
regional por conveniência política, mudam-se todos os servidores da Administração; perde-se até a memória
da Administração.
Isso tem feito com que o número de projetos aprovados no âmbito das administrações venha caindo
vertiginosamente, em 2011, 2012, 2013 e 2014, gerando desemprego no âmbito da construção civil, porque
ou se é amigo do administrador, ou se paga propina para o administrador regional, ou não se aprovam projetos, não se consegue um alvará de construção, não se consegue um habite-se.
Infelizmente, a corrupção se tornou norma no âmbito do Governo do Distrito Federal; não é a exceção. A
exceção hoje, no âmbito do Governo do Distrito Federal, é a honestidade. O que nós estamos vendo no âmbito
das administrações regionais, como norma, como regra, é a corrupção: três administradores regionais presos
nos últimos meses. Até quando?
Nós queremos, além de declarar guerra a essa burocracia, implantar projetos transparentes, fazer com
que essas administrações regionais sejam ocupadas por servidores públicos concursados; que tenham um
quadro de engenheiros, de arquitetos, de advogados, de gestores que tenham capacidade de analisar e de
avaliar os projetos de acordo com critérios técnicos, sem ter nenhum tipo de influência política. Para isso, nós
precisamos fazer concurso público. O Distrito Federal tem 18 mil cargos comissionados; não é necessário esse
tanto de cargos comissionados.
Precisamos dar transparência às atitudes e às decisões dos gestores públicos. Precisamos criar Conselho
de Transparência apenas com pessoas da sociedade civil, um conselho transparente, que possa fazer o controle social. Ora, um governo que não tem medo da transparência deve buscar o apoio da sociedade civil para
ajudá-lo a governar.
Devemos abrir o Sigo, o Sistema de Acompanhamento do Orçamento do Distrito Federal, cujas senhas,
hoje, só são distribuídas para os Deputados Distritais, a fim de que qualquer cidadão possa ter acesso às contas do Governo do Distrito Federal. Como precisamos, Senador Mozarildo, colocar grandes painéis com todas
as compras, com todos os pagamentos, com todos os contratos, com as licitações do Governo do Distrito Federal, para que a população possa acompanhar o que foi comprado, quanto foi pago, qual foi a empresa que
recebeu. E precisamos ampliar os instrumentos de participação popular, seja na elaboração das políticas, seja
no controle das políticas, seja na escolha dos administradores regionais.
Se nós estamos em pleno século XXI e nos interessa radicalizar a democracia, será que tem sentido que
os administradores regionais continuem sendo indicados por Deputados Distritais? Muitos deles sequer moram
nas cidades que administram, não conhecem aquelas cidades, não conhecem os problemas das cidades e, como
eu disse, servem mais aos deputados distritais que os indicam do que ao conjunto da população da sua cidade.
Temos que ter coragem! Coragem para mudar, coragem para colocar o dedo nessa ferida, coragem para
enfrentar a corrupção, coragem para enfrentar a burocracia e construir, efetivamente, um novo modelo de gestão no Distrito Federal. Temos de informatizar os procedimentos, isto é, fazer com que os procedimentos sejam
informatizados e que qualquer cidadão, em qualquer lugar, possa acompanhar o andamento do seu processo,
definindo, de forma muito clara, quais são as etapas que podem ser eliminadas, expurgando a burocracia e
facilitando todos os procedimentos.
Nós queremos fazer esse debate com a população das diversas cidades de Brasília. Brasília não aguenta mais! O que nós estamos vendo em Brasília é um verdadeiro apagão de gestão; um apagão de gestão que
também alimenta e é alimentado pelo processo de corrupção. Repito: três administradores regionais presos.
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Outro dia, busca e apreensão da Polícia Civil na Terracap. E isso tem sido a regra, infelizmente, na administração de Brasília. Até quando?
Felizmente, as eleições estão chegando, e o desejo de mudança da população brasiliense é muito claro.
Ninguém mais agüenta; a população brasiliense não aguenta mais o apagão de gestão que estamos vivendo.
Referi-me aqui, Senador Jorge Viana, na semana passada, à visita que Eduardo Campos, Marina Silva,
acompanhados por mim e por Reguffe, fizemos ao Sol Nascente, um bairro da cidade de Ceilândia. A imprensa
nacional acompanhou essa visita e ficou chocada com a incapacidade do Governo do Distrito Federal de sequer
retirar o lixo das ruas. Na avenida principal do Sol Nascente, o que se via eram verdadeiras montanhas de lixo,
que um governo, no seu crepúsculo, no final do seu governo, três anos e meio depois de estar no governo, Senador Mozarildo, é incapaz de retirar o lixo das ruas. Mesmo sabendo que a imprensa nacional estaria toda lá,
com 48 horas de antecedência, ainda assim o governo é incapaz de tomar essas medidas. Agora, imaginem o
que vive essa população no seu dia a dia; uma população sem saneamento básico; uma população sem coleta
regular de lixo, sem ter a oferta de escola, sem ter uma segurança pública digna.
É isso o que está acontecendo no Distrito Federal. É isso que revela, de forma cristalina e de forma contundente, o apagão de gestão que nós estamos vivendo no Distrito Federal.
Para o alívio da população de Brasília, nós estamos chegando ao final, de forma lamentável, deste governo, que vai se caracterizar por isso: pela ineficiência, pela incompetência, pela decepção e pela incapacidade
de enfrentar e resolver os problemas da população de Brasília.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, com a palavra o Senador
Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Pela ordem.) – Peço a minha inscrição pela Liderança
do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Valdir Raupp, está inscrito pela Liderança do PMDB.
Há outros Líderes aqui inscritos.
Convido para fazer uso da palavra, como Líder do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti; em seguida, a
Senadora Vanessa, ou Paulo Bauer, que já está aqui, após, é claro, o Líder Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, da nossa querida Amazônia, eu hoje venho à tribuna para dar uma
satisfação pública não só ao povo do meu Estado, mas também a todos os brasileiros que nos acompanham
pela Rádio Senado, pela TV Senado.
Venho dizer que, no mês passado, o meu partido fez uma convenção nacional e decidiu não apoiar a
Presidente Dilma na eleição para a Presidência da República. O meu Partido, o PTB, portanto, não está, digamos
assim, integrando mais a base aliada do governo; embora a convenção também tenha deixado livre para que
em cada Estado houvesse o arranjo local possível.
Não foi possível, lá em Roraima, fazermos o arranjo que estava encaminhado, ou seja, o de sair candidato a Senador na chapa da Senadora Ângela. Então, nós estamos, o PTB de Roraima, aliados com o PP e com o
Democratas, apoiando a candidatura do ex-governador Neudo Campos ao governo, a minha candidatura ao
Senado e uma coligação partidária que tem candidatos a Deputados Federais e Estaduais.
O nome da nossa coligação diz tudo, Senador Jorge: “Salve Roraima”, porque Roraima, nos últimos sete
anos, foi aviltada por uma onde de corrupção desbragada, uma corrupção na maior cara de pau, a ponto de
o vice-governador – ele que era um empresário endividado –, após ter assumido o governo, virar dono de
mansão lá mesmo em Boa Vista, afora outras informações que nós estamos checando, como a de que ele tem
apartamentos em Miami, tem empresas no Ceará, tem empresas lá em Roraima e no Amazonas.
O certo é que, por uma evolução que fugiu à minha vontade, ao fim, essa terminou sendo a opção que
parece estar sendo mais aceita pelo povo de Roraima, porque as pesquisas indicam isso, tanto para governador quanto para senador. De modo que espero merecer a confiança do povo de Roraima para a continuação
do trabalho sério que sempre desenvolvi aqui no Congresso Nacional.
Eu não poderia deixar de fazer este esclarecimento público. Portanto, todos os que nos assistem pela
TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado lá em Roraima vão saber que eu estou seguindo a decisão da
convenção nacional do meu partido, o PTB, e que, dessa forma, estou apoiando também a candidatura do Senador Aécio Neves.
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É uma posição consequente em virtude de alguns fatores que fugiram ao controle de muitos, mas posso
dizer, Senador Jorge, que, às vezes, nós seguimos por caminhos que não gostaríamos de seguir. No entanto,
se percorrermos direito o caminho que nos é dado percorrer, nós alcançaremos, de fato, o objetivo maior que
é atender o povo, procurar fiscalizar a corrupção, denunciar a corrupção, legislar de maneira que haja coisas
duradouras para a transformação do meu Estado.
Eu tenho a honra de ter sido o autor, na Constituinte, da emenda que transformou o então Território Federal de Roraima em Estado, bem como de ter sido o autor das leis que autorizaram a criação da Universidade
Federal de Roraima e da Escola Técnica, o hoje Instituto Federal de Educação.
Lamentavelmente, há anos se encontra na Câmara um projeto, também de minha autoria, relatado pelo
então Senador Tião Viana, que inclui no seu relatório um Colégio Militar para a cidade de Rio Branco. Então,
seria um Colégio Militar em Boa Vista, Roraima, e outro em Rio Branco, Estado do Acre. Infelizmente, aprovado
aqui no Senado com certa rapidez, encontra-se parado na Câmara sem votação.
A mesma coisa com relação a outro projeto de minha autoria que estimula a aviação regional mediante a
criação de um fundo que – é bom que se diga – não vai tirar dinheiro nem do Governo Federal, nem do contribuinte, ainda porque, hoje, nós já pagamos taxas aeroportuárias quando viajamos. O que eu estou propondo?
É que, dessa taxa já cobrada, se tire um percentual para criar um fundo de assistência à aviação regional, pois
é inacreditável que um país do tamanho do Brasil tenha, na verdade, praticamente um duopólio comandado
pela TAM e pela GOL. E, com isso, todos nós que viajamos de avião sabemos das discrepâncias e das irregularidades que existem nisso aí.
Mas quero terminar, Senador Jorge, só realmente reiterando aqui, desta tribuna, que o meu partido, em
nível nacional, vai apoiar o Senador Aécio Neves para presidente; em Roraima, estamos apoiando o candidato do PP a governador, sendo o vice do Democratas. Portanto, a partir de agora, sinto-me engajado tanto na
campanha do Senador Aécio, quanto na campanha do nosso candidato a governador pelo PP, o ex-governador
Neudo Campos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra o
Senador Paulo Bauer como orador inscrito, ao mesmo tempo em que cumprimento o Senador Mozarildo pelo
pronunciamento.
Senador Paulo Bauer, V. Exª tem a palavra como orador inscrito.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, assistentes da
TV Senado, compareço à tribuna, na data de hoje, para registrar perante V. Exªs que, no último final de semana,
o Ministro Dias Toffoli, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu uma entrevista muito contundente
ao jornal O Estado de S. Paulo criticando o uso eleitoral da máquina pública pelos mandatários de cargos executivos que concorrem à reeleição.
O Ministro chamou especial atenção para o abuso das propagandas de governo que, desvirtuadas de
sua função informativa, tornam-se meras peças para a promoção dos governantes candidatos à reeleição.
O mau exemplo começa exatamente pelo Governo Federal. Apenas nos três primeiros anos do seu mandato, a Presidente Dilma gastou R$6,351 bilhões em propaganda do seu governo. Vou repetir, Sr. Presidente: a
Presidente Dilma, nos primeiros três anos da sua gestão, gastou R$6,351 bilhões em propaganda de seu Governo.
No ano passado, ela conseguiu a proeza de bater o recorde de gastos estabelecidos em 2009, pelo governo Lula.
Somente em 2013, Dilma gastou R$2,313 bilhões em propaganda. As projeções de 2014 apontam gastos em montante semelhante.
Tão grave quanto o custo é o conteúdo da propaganda do Governo Federal. Na esmagadora maioria
das peças publicitárias, o objetivo único é gerar benefícios em imagem para a Presidente, já pensando na sua
campanha pela reeleição.
Raramente vemos uma propaganda realmente educativa, realmente informativa que preste um serviço
relevante para a população. Posso dar o meu testemunho sobre as propagandas que o Governo Federal veicula em Santa Catarina. Em 95% dos casos, as peças publicitárias falam de obras que foram apenas lançadas e
nem sequer saíram do papel ou de obras antigas, cuja execução se arrasta há anos, sem previsão de conclusão.
Apesar da propaganda fantasiosa, a verdade é que as rodovias federais catarinenses estão em péssimo
estado, com a exceção de alguns trechos onde há cobrança de pedágio. A duplicação da BR-101 arrastou-se
por estes doze anos de Governo petista e ainda não foi concluída, mas propaganda dela é feita, com muito
entusiasmo, pelo Governo. A maior parte das obras federais prometidas não saiu do papel, e as que foram iniciadas estão paradas, sem previsão de conclusão. A tão falada Ferrovia da Integração, popularmente chamada
de “Ferrovia do Frango”, não chegou nem mesmo “a entrar no papel” – e eu digo entre aspas “entrar no papel”
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–, pois o Governo não consegue nem ao menos definir o seu traçado. Há anos de conversa, e a Ferrovia da Integração continua sendo apenas uma ideia que vaga no ar.
Os investimentos nos portos catarinenses resumiram-se a um mísero novo berço no porto de São Francisco do Sul, enquanto um porto em Cuba consumiu bilhões de reais em impostos gerados pelos brasileiros.
No entanto, no mundo mágico da propaganda federal tudo é uma maravilha. O mais triste é que o Governo de Santa Catarina, o Governo do meu Estado, decidiu trilhar o mesmo caminho.
Aliado à Dilma, o Governador de Santa Catarina, seu eleitor apaixonado, aprendeu a investir todas as fichas no marketing e na propaganda, realizando numerosas cerimônias de lançamento de novas obras, obras
que foram lançadas e anunciadas graças a empréstimos que o Governo de Santa Catarina tomou junto ao Governo Federal. E faço aqui uma observação: até o final deste ano de 2014, Santa Catarina terá pago aos cofres
do Governo Federal, só nos últimos quatro anos, R$100 bilhões em tributos federais e contribuições federais.
Desse total de R$100 bilhões, o Governo Federal destinou muito pouco para as obras fundamentais de infraestrutura no meu Estado, entretanto emprestou R$12 bilhões para o Governo catarinense, e esse empréstimo
obviamente será pago no vencimento. Se o povo catarinense gerou impostos e esses impostos foram transformados em empréstimo para Santa Catarina, então o povo catarinense pagará duas vezes. Não há como contestar essa verdade. E, ainda por cima, as obras que vão ser executadas com o dinheiro do empréstimo são obras
que são mencionadas e citadas na propaganda oficial do Estado catarinense mesmo antes de serem concluídas.
Depois, como Dilma, o Governo catarinense fez vários anúncios e comerciais de televisão, apenas para
avisar que tais obras foram lançadas, mesmo que não tenham sido nem ao menos iniciadas. A estratégia é:
lança a obra, coloca uma placa e faz propaganda.
É um verdadeiro absurdo um Governo gastar dinheiro em propaganda para dizer que pretende fazer uma
obra, ou que determinada obra está em andamento. É um gasto totalmente inócuo, absolutamente supérfluo.
Ao par de tudo isso, precisamos entender que a raiz desse problema está no instituto da reeleição. Declaro aqui meu total apoio à proposta do Senador Aécio Neves de acabar com a reeleição para todos os cargos executivos, estabelecendo um mandato de cinco anos, com votação no mesmo dia para todos os cargos.
Hoje, com raríssimas exceções, e dentre elas destaco os exemplos dos Governos sob o comando do PSDB,
tanto em Estados como em Municípios, todo governante eleito, seja presidente, governador ou prefeito, dedica
seu primeiro mandato exclusivamente para viabilizar sua reeleição para o segundo.
Com a reeleição, nosso sistema político embrenhou-se ainda mais nas vicissitudes do chamado presidencialismo de coalizão, que é a espúria troca de cargos e favores por apoio político.
Hoje, todo presidente, governador ou prefeito vê-se compelido a buscar uma base de apoio cada vez
maior, atraindo partidos com os quais, muitas vezes, não tem qualquer afinidade político-ideológica.
O governante faz isso não porque precisa de apoio para governar. Faz isso porque precisa de apoio para
se reeleger. Cada partido em sua base, por menor que seja, significa preciosos segundos no programa eleitoral de televisão.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – E significa, Sr. Presidente, acima de tudo, segundos a
menos no programa do adversário, que já entra na disputa em desvantagem, pois compete contra um adversário que domina a máquina pública e, geralmente, não tem pudores de usá-la em seu favor.
Pelo contrário, Srs. Senadores. O mandatário, em busca da reeleição, coloca nas ruas um exército de servidores comissionados e suas famílias, pedindo votos e fazendo campanha. Além disso, ele concentra as obras
no último ano do primeiro mandato, no limite do que lhe é permitido pela legislação eleitoral, para que na
hora do voto o eleitor tenha na memória uma impressão positiva sobre sua suposta capacidade de realização.
Peço mais um minuto a V. Exª,...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – ... Sr. Presidente, ou dois.
Muitas vezes (Fora do microfone.), as obras são iniciadas no final do primeiro mandato e chegam ao fim
do segundo ainda sem conclusão. É comum o governante anunciar a obra, colocar uma placa, passar a patrola e parar por aí. Com as eleições se aproximando, quantas placas estarão surgindo pelo Brasil afora? Quantas
delas resultarão em obras paralisadas?
Pode surgir o argumento de que o fim da reeleição não vai alterar esse quadro, que o governante vai
continuar fazendo as mesmas coisas para garantir a eleição de um afilhado político como seu sucessor.
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Não compartilho deste raciocínio. Acredito que, sem a possibilidade de reeleição, o governante seria
menos suscetível aos apelos eleitoreiros e poderia se concentrar em realizar um bom mandato, em deixar a
sua marca na gestão pública.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – Com a mudança proposta pelo senador Aécio, todo
governante iniciaria seu mandato sabendo que teria cinco anos para deixar sua marca e não quatro anos para
viabilizar sua reeleição. O governante não passaria seus cinco anos construindo a candidatura de um afilhado político. Ele saberia que qualquer futuro político, que possa vir a ter, dependeria de aproveitar muito bem
aquele período improrrogável que lhe foi confiado pelo eleitor.
A coincidência de data das eleições é outro ponto importantíssimo na proposta do Senador Aécio Neves. Na mesma data, a cada cinco anos, o eleitor escolheria presidente, governador e prefeito, além dos cargos
legislativos.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – Sem dúvida, Sr. Presidente, isso representaria grande
economia de dinheiro público, dados os custos cada vez maiores para a organização das eleições e para a realização das campanhas.
Essa mudança não é um sonho. Ela está ao nosso alcance. Está ao alcance de nosso voto. O Senador Aécio
Neves já assumiu o compromisso: logo que assumir a Presidência da República, irá encaminhar ao Congresso
um projeto de lei determinando o fim da reeleição e colocará todo o seu prestígio político – e também o nosso – em favor da sua aprovação.
É por isso que nossa coligação se chama Muda Brasil, porque iremos promover as mudanças realmente
necessárias e indispensáveis, as mudanças que o brasileiro realmente deseja,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – ... ou seja, mudanças que gerem obras, melhoria na
qualidade do serviço público, respeito ao eleitor e menos gastos na publicidade que apenas serve para valorizar o ego do governante e iludir o eleitor.
Em países desenvolvidos, Sr. Presidente, como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Canadá e outros mais, não se faz propaganda de obra pública, faz-se campanha de ordem institucional, de esclarecimento,
de informação sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre assuntos que interessam, efetivamente,
à sociedade. Fazer obra é uma obrigação; fazer propaganda, não!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o Senador Paulo Bauer.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Mário Couto pede pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sr. Presidente, eu chego atrasado,...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... o que não é costume, sou sempre um dos primeiros
Senadores que chegam, mas, infelizmente, a anarquia em torno das companhias aéreas neste País é lamentável.
Fui para o aeroporto para voar às 8 horas, Presidente, e chego em Brasília às 3 horas da tarde.
Presidente, eu queria ver da possibilidade de eu falar, hoje, à Nação brasileira e ao meu Estado, o meu
Estado do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª já está, inclusive, inscrito como
Líder da Minoria, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pois não. Qual seria o horário, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – E penso que é inteiramente possível,
tendo em vista o número de colegas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu lhe agradeço, então. Vou aguardar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Bem, cumprindo meu ofício, eu queria
chamar a atenção dos colegas Senadores, acabei de fazer uma ligação para o Presidente Renan, e faço a leitura da renúncia do mandato de um colega nosso, aqui, no Senado, conforme estabelece o Regimento da Casa.
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À Mesa Diretora do Senado, Sr. Presidente, venho, através deste, informar a V. Exª a minha decisão de
renunciar ao meu mandato de Senador da República.
Faço-o por motivo de acometimento de problemas de saúde (laudo médico) que acarretarão procedimentos e tratamentos que se estenderão pelo tempo que resta de meu mandato.
Não optei por licença, uma vez que considero prejuízo ao Erário público o recebimento sem o respectivo
desempenho das funções e para ser coerente com a austeridade que imprimi durante todo o meu mandato
de Senador com relação às verbas de representação e gastos com o gabinete.
Nesses termos, renuncio ao meu mandato de Senador da República pelo Estado de Minas Gerais, agradecendo ao povo mineiro e aos Senadores desta Casa, com a certeza de dever cumprido e de que deixo este
mandato a cargo de uma pessoa preparada para assumi-lo, o Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, filho
do saudoso ex-Vice-Presidente da República Federativa do Brasil Sr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça.
Solicito a imediata leitura deste ofício em plenário, bem como sua publicação.
Senador Clésio Soares de Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Acabo de fazer a leitura do pedido de
renúncia do Senador Clésio Soares de Andrade, Senador pelo PMDB de Minas Gerais.
Conforme estabelece o art. 29 do nosso Regimento Interno, a comunicação de renúncia à senatoria ou
à suplência deve ser dirigida, por escrito, à Mesa, com firma reconhecida, independentemente de aprovação
do Senado, mas somente tornar-se-á efetiva e irretratável depois de lida no período de expediente e publicada
no Diário do Senado. O documento tem firma reconhecida e está acompanhado de laudo médico, que trata
do problema de saúde do Senador Clésio Soares de Andrade.
Peço, então, à Secretaria da Mesa que, conforme estabelece o Regimento, providencie a publicação que
solicita o Senador Clésio Soares de Andrade.
Mais uma vez, lamento por um colega que deu uma contribuição importante aqui. Acabei de falar com
ele ao telefone. Ele está procurando se dedicar exclusivamente ao tratamento de saúde e pediu que fosse feita
a leitura imediatamente, agradecendo a todos os colegas a acolhida. Além de buscar o melhor tratamento de
saúde para o grave problema que enfrenta, ele também me falou que voltará às suas atividades na Confederação Nacional do Transporte tão logo seja possível.
É o seguinte o Expediente:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Convido a usar da palavra, para fazer
uma comunicação inadiável, o Senador Eduardo Suplicy.
Em seguida, falará a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, eu me dei conta de um artigo, que avalio ser de
excepcional importância, do Prof. Dalmo de Abreu Dallari que está publicado na Internet, em diversos sites,
sobre Conselhos Populares e Democracia Participativa:
O Decreto Presidencial nº 8.243, de 23 de Maio de 2014, criando Conselhos Populares, objetivando o
aperfeiçoamento do instrumental de apoio ao Poder Executivo para a implementação de uma Política
Nacional de Participação Social, e para tanto criando um Sistema Nacional de Participação Social, é um
passo importante, altamente positivo, no sentido de ampliar as práticas de democracia participativa na
sociedade brasileira. Na realidade, essa iniciativa deverá contribuir significativamente para que se dê a
efetividade ao disposto no parágrafo único do art. 1o da Constituição, segundo o qual “todo poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. Numa rápida visão retrospectiva, é oportuno lembrar que, no século 18, como resultado das revoluções burguesas, foi proclamado
o objetivo da implantação de sistemas democráticos, com sistemas governamentais em que o povo é o
titular do poder político. Esse foi o primeiro passo para dar ao povo um papel positivo nas decisões fundamentais de seu governo.
Pela impossibilidade prática de obter a participação direta e imediata do povo em grande número de
decisões de seu governo, acabou prevalecendo a democracia representativa, na qual a vontade popular
deveria ser manifestada por meio de representantes eleitos. Entretanto, ocorreu uma importante evolução,
criando-se novos instrumentos de participação popular nas decisões governamentais, consagrando-se o
plebiscito e o referendo como veículos de expressão da vontade do povo, convivendo com as instituições
representativas. Mais recentemente, com a criação e o aperfeiçoamento de novos meios para a obtenção
da vontade do povo, surgiu a democracia participativa. E, quanto a essa importante inovação, a Constituição brasileira de 1988 é das mais avançadas do mundo, como tem sido reconhecido e proclamado
por constitucionalistas e defensores da sociedade democrática em diferentes países.
O Decreto Presidencial no 8.243, criando instrumentos para a efetivação de uma Política Nacional de
Participação Social, tem sólido embasamento constitucional, a partir do já referido parágrafo único do
art. 1o da Constituição, segundo o qual deve ser dado ao povo um papel ativo no exercício do poder. Relativamente à competência da Presidenta da República para decretar a criação dos novos instrumentos
de participação popular, para colaborar com o Governo e influir sobre as decisões relativas à definição,
aos objetivos e aos meios de implantação da Política Nacional de Participação Social, existe disposição
expressa no art. 84 da Constituição, que estabelece as competências privativas do Presidente da República, entre as quais está expressamente referida, no inciso VI, “dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal”. Os Conselhos Sociais, previstos no Decreto no 8.243,
atuarão junto a órgãos da administração federal, colaborando para a melhor definição de objetivos e a
maior eficácia em seu desempenho.
Contrapondo-se a essa iniciativa presidencial, foram divulgadas pela imprensa as opiniões de alguns
juristas tentando sustentar a inconstitucionalidade dessa iniciativa presidencial, mas com argumentos
absolutamente inconsistentes, que podem ser facilmente rejeitados com a simples referência a disposições expressas da Constituição. A par disso, é oportuno assinalar que foram publicadas com grande ênfase críticas da grande imprensa, que pretende ser reconhecida como o veículo de expressão da vontade
de todo o povo. Assim é que, a par da insinuação de que os conselhos poderão ser “instrumentalizados”,
foi referida na imprensa como negativa a intenção da Presidenta Dilma Rousseff de dar voz a “uma tal
sociedade civil”, esquecendo-se esses críticos de que os conselhos terão apenas a natureza consultiva,
não participando da tomada de decisões. Para os juristas opositores dessa inovação, ela seria inconstitucional, porque os meios de participação política do povo seriam apenas aqueles enumerados no art.
14 da Constituição, ou seja, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, não havendo aí referência a
outras formas de participação popular. Na realidade, quem fez essa afirmativa parece não ter conhecimento do total dos dispositivos constitucionais. Com efeito, basta lembrar alguns artigos da Constituição
nos quais há referência expressa à participação popular, por meios não constantes da enumeração do
referido art. 14. Assim, no art. 198, que trata das ações e dos serviços públicos de saúde, existe a determinação de que sejam observadas algumas diretrizes, entre as quais consta, expressamente, no inciso
III, “participação da comunidade”. Nessa mesma linha, no art. 205, que trata do direito de todos à edu-
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cação, está expresso que esta será “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. No art.
29, que dispõe sobre a organização e a atuação do Município na ordem política brasileira, dispõe-se que
deverão ser observados os preceitos...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
...a seguir enumerados, entre os quais consta, no inciso XII, a “cooperação das associações representativas no planejamento municipal”.
Como fica mais do que evidente, um dos preceitos básicos da Constituição é justamente a criação de
meios para que o povo participe efetivamente do exercício do poder, como está expresso no parágrafo
único do art. 1º. Seguindo essa diretriz, podem e dever ser criados novos meios de participação social na
definição de políticas e na busca de sua implantação. A par disso, é muito importante lembrar a grande
importância que já assumiu no Brasil a prática das audiências públicas, instrumento de participação
popular não referido no art. 14 da Constituição, que vem exercendo influência no desempenho do Legislativo, do Executivo e do Judiciário e cuja constitucionalidade ninguém jamais contestou.
Por último, é importante e oportuno assinalar que os conselhos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
...criados pelo Decreto nº 8.243 têm caráter consultivo, não afetando, de qualquer modo, os direitos e
poderes dos membros do Legislativo nem restringindo as atribuições e competências de qualquer órgão
público brasileiro. As restrições a essa importante e louvável iniciativa só podem ser explicadas pela persistência de uma mentalidade formalista e elitista, ancorada nos argumentos e nas práticas do século
19. Além disso, várias manifestações deixaram evidente a resistência de parlamentares que pretendem
preservar para si a exclusividade e o privilégio de serem os únicos veículos de expressão da vontade do
povo, que formalmente representam, povo que, muitas vezes, tem sido prejudicado por decisões de representantes que privilegiam os interesses de segmentos sociais ou econômicos a que se vinculam.
Em conclusão, bem ao contrário das críticas negativas e das tentativas de questionamento da constitucionalidade,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
...o Decreto nº 8.243 é rigorosamente fiel à Constituição e dá importante contribuição (Fora do microfone.) para a prática da democracia participativa, ou seja, para que tenha efetividade a proclamação
constitucional do Brasil como Estado Democrático de Direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Nós aqui agradecemos a S. Exª o Senador Eduardo Suplicy.
Dando sequência à lista de oradores inscritos, convido para usar da palavra, pelo tempo regimental, S.
Exª a Senadora Vanessa Grazziotin, que dispõe do tempo regimental para fazer sua manifestação.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, antes de tratar do projeto de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca de Manaus, que devemos votar neste plenário no dia de amanhã, quero, neste momento, como Procuradora Especial da Mulher no Senado Federal, fazer um breve, um pequeno balanço, inicial ainda, acerca da formação das
coligações, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da legislação eleitoral do Brasil quanto aos 30%
de vagas reservadas ao preenchimento de gênero distinto. Muita gente diz que são 30% das mulheres. Não! A
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legislação diz o seguinte: 30% das vagas têm de ser preenchidas obrigatoriamente pelo sexo oposto. Ou seja,
poderia ser uma cota dos homens, mas, infelizmente, em decorrência da realidade do nosso País, essa cota é
falada, resumidamente, como cota das mulheres.
Nós, da bancada feminina, por meio principalmente da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, através
da Secretaria da Mulher, na Câmara dos Deputados, que reúne não só a Procuradoria das Mulheres na Câmara,
mas também a coordenação da bancada feminina na Câmara, temos desenvolvido, nesses últimos tempos, de
forma permanente, uma forte campanha por mais mulheres na política. O objetivo é buscar, alcançar a igualdade entre homens e mulheres na sociedade, aumentando, sobretudo, a participação feminina nos espaços
de poder. Afinal de contas, nós somos, no Brasil, mais de 110 milhões de brasileiras, representando 51,5% da
população do País. Portanto, somos a maioria entre a população brasileira e também somos a maioria entre o
eleitorado brasileiro. Mas não é essa a representatividade ou o percentual que leva à ocupação de cadeiras no
Parlamento brasileiro por parte das mulheres.
Um resultado positivo, sem dúvida alguma, Sr Presidente, Srs. Senadores, foi a aprovação, no final do
ano passado, de um projeto de lei que tomou o número da Lei nº 12.891, de 2013, e que foi intitulado e conhecido como minirreforma eleitoral. Nessa minirreforma eleitoral, nós aprovamos e incluímos, com forte apoio
do Senado Federal, o incentivo para as candidaturas femininas, por meio de publicidade por parte do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Neste ano de 2014, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu, por
meio do rádio e da televisão, uma intensa campanha estimulando a maior presença de mulheres, para que elas
disputassem ainda mais as eleições.
Hoje, Sr. Presidente, alguns dias após encerrado o prazo para o registro de candidaturas, venho aqui para
dizer que, em que pese todo esse esforço, apesar de todo esse esforço – isto não significa, entretanto, surpresa
para nós –, os partidos não atingiram a cota mínima de 30% nas coligações ou mesmo nos partidos individualmente, o que indica ainda os inúmeros desafios a serem superados para mudar a realidade brasileira.
Foram cadastrados 13.642 candidatos para todos os cargos nas eleições de 2014. Desse total registrado no
TSE, apenas 3.955 são mulheres, o que representa quase 29%. Como se sabe, e acabei de falar, a legislação eleitoral prevê que partidos e coligações lancem pelo menos 30% de candidaturas do gênero diferenciado, distinto.
As estatísticas do TSE para 2014 ainda não foram totalmente fechadas, mas os números apontam que o
volume de candidaturas masculinas é bem superior ao de candidaturas femininas. Dos 118 candidatos a Governador no Brasil, por exemplo, apenas 15 são mulheres, o que representa somente quase 13% do total. Quero repetir este dado: são 118 candidatos aos governos das 27 unidades da Federação – são 26 Estados e mais
o Distrito Federal. Desses 118, apenas 15 são mulheres, o que representa menos de 13%. Isso porque estou
falando de um universo que representa a maior parte da população brasileira e a maior parte do eleitorado.
Outro fator preocupante é que, mesmo quando os partidos cumprem a cota mínima, muitas vezes são
os homens que vencem os pleitos. Muitas legendas têm lançado as chamadas “candidaturas laranjas”, entre
aspas, meramente para cumprir a cota mínima exigida por lei. Por essa razão, não destinam os recursos necessários para a campanha das mulheres candidatas e tampouco dão o apoio necessário ou o espaço na televisão
para que elas possam ser eleitas.
A Procuradoria da Mulher do Senado está engajada nessa luta, Sr. Presidente, como está a Secretaria da
Mulher, na Câmara dos Deputados e, tenho certeza, as organizações das mulheres em todos os Parlamentos
Estaduais e Municipais deste País. Estamos engajados porque entendemos que é urgente mudar esse cenário.
Fizemos não uma, mas várias reuniões com membros do Ministério Público Federal, com o Procurador-Geral da República, Dr. Janot, com a Procuradora Ela e com muitos outros procuradores, pedindo providências
para que as mulheres, efetivamente, participem e sejam mais ativas no campo político. E que providências nós
solicitamos? Que fosse muito incisivo o Ministério Público Federal no sentido de cobrar dos partidos a efetiva
participação dos 30% do gênero distinto – portanto, das mulheres – nas campanhas eleitorais e que não usem
essas vagas e não preencham essas vagas com mulheres que só emprestam os nomes. Isso é ruim para o partido e ruim para as mulheres.
Se não conseguem engajar as mulheres efetivamente no seio e na organização partidária, que busquem
fazer isso inclusive nos períodos eleitorais. Se a mulher é chamada a fazer campanha, garantam o tempo da
televisão à mulher, garantam o mínimo de recursos do fundo partidário – seja do que for – para que as mulheres possam desenvolver sua campanha mesmo que timidamente. O pior de tudo é apenas usar o nome da
mulher, fazer o registro da candidatura de uma mulher que depois não vai à luta, que não faz campanha não
porque não quer, mas porque não vê clima, não vê apoio nenhum dentro da sua própria agremiação partidária.
Já concedo um aparte a V. Exª, Senador Anibal.
Recentemente, o Ministério Público, a partir dessas conversas, dessas reuniões, garantiu-nos que a inclusão das mulheres na vida pública é uma ação prioritária de todos os procuradores eleitorais regionais e que
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haverá, sem dúvida nenhuma, fiscalização dessas tais candidaturas laranjas, que isso será uma ação prioritária
do Ministério Público. Esse foi um compromisso assumido perante inúmeras mulheres, Parlamentares federais,
quando estivemos em uma reunião que foi coordenada, inclusive, pelo Dr. Janot, Procurador-Geral da República.
Senador Anibal Diniz, quero dizer da alegria de conceder aparte a V. Exª. V. Exª que há pouco tempo me
procurou para que pudéssemos fazer uma grande articulação em prol do projeto que V. Exª apresentou.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Um projeto importante que garante
pelo menos um terço das vagas desta Casa à participação feminina.
É muito importante que projetos como esse, Senador Anibal, venham de homens, e não só de mulheres,
porque os homens também precisam entender que a democracia se faz com o direito e a oportunidade igual
de participação.
Muitas vezes, dependendo do estágio da democracia, dependendo da cultura, não basta apenas o direito. É preciso garantir a oportunidade, porque direito não é sinônimo de oportunidade. Muitas vezes, o direito
não se converte em uma oportunidade. O que nós queremos é oportunidade para as mulheres.
Eu tive oportunidade para chegar até aqui, mas infelizmente a grande maioria das mulheres não tem
essa oportunidade. Então, lutar por elas é lutar pela democracia. E lutar pela democracia não é uma luta só de
mulheres. É uma luta de homens também.
Com muita alegria, concedo um aparte a V. Exª., Senador Anibal.
(Interrupção no som.)
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – O tempo de V. Exª está esgotado, mas,
em condescendência a V. Exª, vamos ouvir o aparte do Senador Anibal Diniz. Em seguida, vamos ouvir o Líder
Humberto Costa, que aguarda ansiosamente pela oportunidade de ocupar a tribuna.
A palavra é de V. Exª
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu vou conceder o aparte e, depois,
também cortarei o meu pronunciamento para que o nosso Líder possa falar e estar na reunião de Líderes, para
onde eu irei também, que já deve estar começando daqui a pouco.
Muito obrigada, Senador.
Senador Anibal.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu quero cumprimentar a Senadora Vanessa pelo
seu pronunciamento, primeiro pela legitimidade que V. Exª tem para tratar do assunto, uma vez que V. Exª já
tem participado de tantos pleitos, tem tido a oportunidade de mostrar a presença feminina no Parlamento para
reforçar alguns argumentos que são fundamentais para a gente combater certos estereótipos.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Dizem, por exemplo, que as pessoas não confiam
em votar em mulher. Como eu posso aceitar isso como verdadeiro, se nas eleições de 2010 havia duas mulheres
candidatas a Presidente e que tiveram 67% dos votos, contra 33% dos votos dados a oito candidatos homens?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – É mesmo?
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agora mesmo nós temos, por exemplo, no Estado
do Acre, um ato muito importante acontecendo, porque nós temos o candidato a Governador, homem, mas a
sua Vice é mulher. A nossa candidata a Senadora é mulher, a Perpétua. Nós temos que trabalhar essa discussão
entre os homens, sim, do Parlamento, porque são a maioria na Câmara e aqui no Senado. Se não houver uma
atitude de renúncia dos homens no sentido de abrir espaço para as mulheres, decididamente elas vão levar
desvantagens sempre por serem minoria. Por isso, a minha iniciativa de apresentar o Projeto nº 132. Eu tenho
certeza de que nós podemos construir um caminho de vitória para esse projeto e mudar essa face do Parlamento.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada pelo aparte, Senador Anibal. Mais uma vez, cumprimento-o pelo projeto apresentado, que será uma forte bandeira da Bancada
feminina desta Casa. Não tenha dúvida V. Exª.
Agradeço-lhe pelo tempo, Presidente.
Em homenagem, como já havia falado, ao nosso Líder, concluo meu pronunciamento, mesmo porque
voltarei à tribuna para falar novamente sobre o assunto, para falar sobre a prorrogação da Zona Franca em
outras oportunidades.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Esta tribuna, tenho certeza, já está com
saudade de V. Exª
Mas, seguindo a ordem dos oradores inscritos, nós convidamos S. Exª o Senador Humberto Costa, que
fará uso da palavra na condição de Líder do Partido dos Trabalhadores.
A palavra é de V. Exª pelo tempo regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, algumas semanas atrás o noticiário do Brasil prenunciava um verdadeiro apocalipse para o País durante a Copa do Mundo de
futebol: apagão no setor elétrico, caos aéreo, ruas tomadas por protestos, estádios inacabados, obras atrasadas,
insegurança, fiasco de turistas e de público nos jogos. Enfim, de tudo o que há de ruim se falou para diminuir
o Brasil e reduzir a importância desse megaevento esportivo, que, depois de 64 anos, nós voltaríamos a sediar.
A Copa do Mundo, antes mesmo de ter iniciado, era anunciada por um bando de agourentos que torciam contra o Brasil como um retumbante fracasso. Houve quem dissesse publicamente ao mundo que nós
passaríamos vergonha, que éramos, como afirmou o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, o País do
improviso, um cemitério de obras inacabadas. Houve quem apostasse, como foi o caso do presidenciável do
PSB, Eduardo Campos, que nada ficaria pronto para receber o mundial. Houve, na imprensa, quem calculasse
que o Maracanã, que sediou a belíssima final entre a Alemanha e a Argentina, só estivesse concluído em 2038.
Pintaram um quadro dantesco, semearam o terror por todos os meios, forçaram a população a acreditar que o
Brasil era um País onde reinava o fracasso e a incompetência.
Foi nesse trabalho mesquinho que muitos formadores de opinião, muitos veículos de comunicação e
muitas Lideranças da oposição se esmeraram nos meses que antecederam o mundial. A Copa do Mundo de
2014 no Brasil veio para provar que todos eles são, em análise e em política, como o são em previsões: um
completo desastre.
O êxito do nosso mundial foi imenso. Recebemos mais de 846 mil estrangeiros vindos de mais de 200
países. Número superior a três milhões de brasileiros se locomoveu pelo Território nacional para assistir aos
jogos nas arenas nas 12 cidades-sede. Tivemos 16 milhões de passageiros nos aeroportos, e o caos aéreo pelo
qual tantos torciam não aconteceu. Ao contrário, os atrasos havidos foram em número inferior até mesmo à
média registrada na União Europeia. Em um único dia, batemos um recorde histórico de movimentação, mais
de meio milhão de pessoas se descolando pelos céus do Brasil, e nada, nenhum apagão aéreo, nenhum grande
problema. Tudo funcionando perfeitamente.
Nenhuma falha também na rede elétrica, embora em São Paulo falte água, no Brasil não falta energia
elétrica, como eles apregoavam anteriormente. Não houve os desligamentos nos quais a oposição, que é especialista em apagões e em meter o Brasil às escuras, tanto apostou.
Nas redes sociais, 1,2 bilhão de interações, 3,5 milhões de pessoas nos estádios e nas ruas, mais de 5 milhões foram às Fan Fests.
Em casa, um Brasil inteiro ligado nos jogos, o que elevou em 59% a produção de televisores no País. Em
todo o mundo, mais de 3,5 bilhões de pessoas acompanhando essa que, sem dúvida nenhuma, foi a Copa das
Copas.
A despeito daqueles que, mesmo sendo brasileiros, jogaram para trás, jogaram contra o País, as delegações, os atletas, a imprensa e os turistas estrangeiros que aqui estiveram deram um show de reconhecimento
à capacidade do Brasil em sediar o mundial.
A rede britânica BBC, por exemplo, apontou a nossa Copa como a maior de todos os tempos. O jornal
americano The New York Times também atestou que essa foi a melhor Copa do Mundo na memória recente
dos torcedores.
Outro britânico, The Guardian, celebrou nossa hospitalidade e o fato de o “Brasil comprovar ser um perfeito anfitrião para inspirar uma comovente festa de Copa do Mundo”.
Da mesma opinião, são aqueles estrangeiros que vieram aqui assistir ao mundial. Pesquisa, hoje, publicada pelo Datafolha apontou que 83% dos estrangeiros avaliaram positivamente a realização da Copa do Mundo.
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Em alguns quesitos, como conforto e segurança nos estádios, a aprovação foi quase total: 92%. A hospitalidade do nosso povo ficou com 95% de ótimo ou bom por parte dos turistas; 69% deles deixaram o nosso País
dizendo que gostariam muito de morar aqui. E, segundo o Ministério do Turismo, 95% foram embora assegurando que vão voltar. Enfim, realizamos um megaevento mundial que deve ser motivo de orgulho para todos nós.
E mesmo tendo chegado ao fim de forma brilhante, a Copa ainda deixa muitos benefícios para que a
gente desfrute dos seus efeitos.
Mais de R$30 bilhões serão injetados na nossa economia durante esse período, segundo a Fipe, o que
equivale a um incremento de 0,6% no nosso PIB.
Ficará para os brasileiros o resultado dos mais de R$8 bilhões investidos na maior ampliação aeroportuária da história do Brasil.
Ficarão as 42 obras de mobilidade urbana, que legaram ao País VLTs, 140km de corredores de ônibus e
BRTs, novas estações de metrô e 50km de novas vias.
Restarão aos brasileiros mais 4 novos terminais portuários de passageiros e mais de 15 mil antenas 3G/4G
instaladas nas cidades-sede para melhorar a qualidade da nossa telefonia.
Nossa festa só não foi completa pela eliminação da nossa Seleção nas semifinais. Mas a derrota para a
Alemanha por 7X1 serviu, ao menos, para que possamos dar início a uma profunda reflexão sobre as bases em
que estão assentadas o nosso futebol.
Elas não podem estar circunscritas a grupos seletos. O nosso futebol é um patrimônio dos brasileiros e
as discussões sobre os seus rumos não podem apartar a nossa sociedade. Todos temos o direito e o dever de
participar desse debate.
Mas, se não ganhamos dentro de campo, fora dele, temos de nos orgulhar de termos dado um show.
Mostramos que somos capazes, que somos grandes, que somos competentes o suficiente para assumir as responsabilidades com as quais nos comprometemos.
Derrotados mesmos foram aqueles que não acreditaram nas nossas capacidades, que ridicularizaram o
Brasil e, fazendo isso, ridicularizaram todos os brasileiros.
Derrotados foram aqueles que quiseram nos diminuir para nós mesmos e fazer chacota da gente diante
do mundo, afirmando que passaríamos vergonha com o nosso mundial.
Perderam. E perderam de uma forma muito mais traumática que a nossa Seleção.
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Porque os nossos atletas tiveram problemas,
tiveram desfalques, não acharam em campo seu futebol, mas lutaram, de forma limpa, para tentar vencer os
adversários.
Quem jogou fora de campo contra o Brasil jogou de forma suja e desleal, que não engrandeceu nem o
País nem o debate político. Por isso, foram derrotados – eles, sim – de forma humilhante nessa aposta torta
feito contra o Brasil e as competências do nosso povo.
Ainda hoje vi, tristemente, uma nota do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, Partido do candidato Aécio
Neves, dizendo que nós queremos nos apropriar do que foi a Copa. É verdade: nós queremos e estamos nos
apropriando. Se tivesse havido o fracasso que eles preconizavam, nós agora estaríamos rotulados como sócios do fracasso. Ganhamos e ganhamos pela competência do Governo, pela competência do povo brasileiro,
contra a má vontade daqueles – esses, sim – que tentaram manipular a paixão brasileira pelo futebol para se
colocarem na política.
Foram os que vaiaram e xingaram a Presidenta Dilma, foram esses, esses sim, mas o povo brasileiro soube
dar uma demonstração da sua força. E quero aqui repetir: estamos nos apropriando, e vamos nos apropriar da
nossa capacidade, da nossa competência de termos feito a Copa das Copas, e a oposição que ache ruim, que
reclame e que, acima de tudo, aprenda a fazer algo semelhante pelo bem do nosso País.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador Humberto Costa.
Dando sequência à lista de oradores inscritos, ouvimos, com prazer, a palavra do Senador Casildo Maldaner, representante do Estado de Santa Catarina, no Senado da República.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – V. Exª pode me informar em que posição? Respeitando
a presença do Senador na tribuna, só para saber em que posição está o Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Na frente de V. Exª, há a Senadora Kátia
Abreu. Falará depois o Senador Jorge Viana, a Senadora Kátia Abreu, e V. Exª, posteriormente, usará da palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente desta sessão, Ricardo Ferraço, do nosso Espírito Santo, eminentes colegas, a Comis-
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são de Educação, no dia de amanhã, fará um debate, uma audiência pública com especialistas sobre o ensino
a distância no Brasil. Alguns personagens ligados ao ensino on-line, à educação a distância, de que tem sido
um dos berços o Brasil, vão participar do debate na Comissão de Educação, nessa audiência pública no dia de
amanhã. Em função disso, desejo fazer algumas considerações em relação a este tema.
Será de muita importância a democratização do ensino em nosso País. Em debate, a implementação do
ensino on-line no Brasil, reunindo técnicos do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia e consultores
especializados.
Além da relevância da educação a distância, que por si só já merece toda a nossa atenção, guardo uma
particular afeição pelo tema. Foi em meu Estado, Santa Catarina, em 1995 – vejam bem, 1995 –, que as universidades brasileiras tomaram pé da educação a distância com uso das novas tecnologias.
Entre 1995 e 2000, foram criados ali os primeiros cursos superiores a distância através da internet, de
aulas via satélite, de sessões de defesa de mestrado e de doutorado através de videoconferências, e também
a criação dos primeiros ambientes virtuais de aprendizagem.
Naquela época, caros colegas, a UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina – implantou o Laboratório de Ensino a Distância, o LED, que foi pioneiro no desenvolvimento de técnicas didáticas para o uso desses
novos recursos.
Com o incentivo do Ministério da Educação, da Capes e da Finep, foram criados programas avançados
de pós-graduação on-line em parceria com a Petrobras, com a Usiminas, com o Senai e outras importantes organizações do País.
Nasceu ali, portanto, a educação a distância on-line no Brasil. Fui testemunha e apoiador daquele projeto, fato que registrei à época, neste mesmo plenário, com a presença do então Reitor da UFSC, Prof. Rodolfo
Pinto da Luz.
Registro, ainda, com satisfação, que a UFSC dava um passo a mais numa estrada aberta já anteriormente
pela Universidade de Brasília – da qual o Senador Cristovam Buarque foi Reitor. Eu tive a honra de começar na
nossa universidade e, quando Deputado Federal, tive, como disse, a satisfação de completar o meu curso de
Direito na UnB, no início dos anos 80.
No final da década de 1970, a UnB firmou um convênio com a The Open University, da Inglaterra, e trouxe
para o Brasil cursos a distância sobre os grandes pensadores políticos.
Como não tínhamos ainda as novas tecnologias de comunicação e informação, os cursos da UnB foram
ofertados pelas mídias da época, principalmente com o uso de cartilhas impressas. Cumprimento todo o pioneirismo da UnB na pessoa do Senador Cristovam, que, embora não esteja no plenário agora, em seu gabinete
ou onde estiver, saberá da menção que fiz a ele, de que, quando tive a honra de frequentar a UnB – à época eu
era Deputado Federal –, ele era o nosso reitor.
Desde então, a educação on-line tem gerado frutos progressivos, não apenas em Santa Catarina, mas
em todo o País. Estão matriculados mais de um milhão de estudantes – vejam bem: estão matriculados mais
de um milhão de estudantes – em cursos de graduação a distância no Brasil. É significativo isto: mais de um
milhão, Senador Mozarildo Cavalcanti!
É importante observar que eles são justamente os alunos mais carentes do País. Isso já foi demonstrado,
inclusive, no plenário da Comissão de Educação do Senado, numa conferência em 2012, com dados do próprio
Ministério da Educação.
Os alunos da educação a distância são mais velhos, de menor renda e com mais encargos familiares que
os alunos que estudam no ensino presencial – geralmente é isso, claro que em toda regra há exceção, mas, na
regra geral, é isso que ocorre.
A semente da educação a distância, on-line, germinada na nossa Universidade Federal de Santa Catarina,
hoje está frutificada plenamente em meu Estado. Trabalham assim a nossa Universidade Federal, o Instituto
Federal de Santa Catarina, a Universidade do Sul – Unisul –, o Senai e o Senac.
O modelo extrapolou nossas fronteiras, Senador Ricardo Ferraço. Hoje, dentre as 20 maiores universidades no Brasil, 16 delas já utilizam também a educação on-line.
Há, no entanto, uma grande lacuna a ser preenchida pela União. Não se concebe que o Ministério da Educação e seus órgãos vinculados não contemplem os alunos da educação a distância com acesso ao Programa
de Financiamento Estudantil – Fies.
É preciso saber quais são os parâmetros de qualidade utilizados pelo MEC, pelo FNDE e órgãos vinculados para definir a valoração dos cursos presenciais que recebem o financiamento pelo Fies, com o aval de até
85% do valor da dívida concedido pela União. Se esses critérios de fato existirem, por que não são aplicados
também para a educação a distância? É a pergunta que se faz. É preciso encerrar essa discriminação que prejudica justamente, Senador Jorge Viana, os que mais necessitam. Claramente, não faz sentido. E é claro que,
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na audiência pública de amanhã, na Comissão de Educação, com a presença de técnicos do MEC e de outros
representantes, esse debate virá à tona.
Eu digo então, caro Presidente e eminentes colegas, que esses e outros questionamentos estão reunidos em um pedido de informações ao Ministério da Educação, que repassarei ao Presidente da Comissão de
Educação, Senador Cyro Miranda, ilustre Senador do Estado de Goiás que preside a Comissão de Educação e
que amanhã, naturalmente, na audiência pública, deverá estar presidindo.
A educação a distância e as novas tecnologias são ferramentas de imenso potencial na democratização
do ensino no País, levando oportunidade aos mais distantes rincões, com baixos custos, condição fundamental
para a construção da cidadania e da democracia em nosso País.
Faço estas considerações, Sr. Presidente, caros colegas, encerrando esta análise da tarde de hoje. A educação a distância foi algo que começou em 1995...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ... e que, em 2000 – portanto, há 14 anos, 15
anos –, teve as raízes fincadas. Começou devagarinho, modestamente, Senador Ricardo Ferraço, a proliferar
pelo Brasil afora, e hoje mais de um milhão de alunos frequentam, participam nesse aprendizado, na qualificação, na formação, usando os meios, as tecnologias que estão à disposição. Nada melhor do que se fazer isso.
E o Brasil tem que usar disso, e, das 20 maiores universidades do País, 16 já participam também, usando essas
ferramentas modernas para levar o conhecimento aos nossos amigos, aos nossos jovens dos lugares mais distantes deste País. Isso é fundamental.
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Estou encerrando. Oxalá, na Comissão de Educação, nessa audiência pública, possamos progredir nesses temas para fazer com que melhoremos, cada vez
mais, a questão da educação, dando condições para que todos possam participar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Muito obrigado a S. Exª o Senador Casildo Maldaner.
Para uma comunicação inadiável, convido à tribuna o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Ricardo Ferraço, eu queria cumprimentar todos os que estão aqui no plenário e os
que nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado, e dizer que faço uso deste espaço regimental para tratar
de um problema gravíssimo para o nosso Estado do Acre, que passou por talvez um dos maiores desafios da
nossa história, que foi a cheia do Rio Madeira. Eu queria dizer que as consequências foram muito graves para
a economia do Acre, para o setor do comércio e da nossa atividade industrial.
Ontem, eu falei com o Governador Tião Viana, que se reuniu com empresários, comerciantes e pessoas
que trabalham no setor produtivo do Acre, que externaram para o Governador uma preocupação com o andar de duas obras que são fundamentais para o nosso Acre: o início da obras da ponte sobre o Rio Madeira,
na região do Abunã, e o início das obras de recuperação, de reconstrução da rodovia BR-364, nos trechos em
que ela ficou submersa. O trecho atingido é de 60km, mas onde nós vamos ter uma obra mais importante é
uma área bem menor.
Eu queria, daqui da tribuna do Senado, chamar a atenção do DNIT e do Ministério dos Transportes. Fiz
um contato pessoal com o Ministro Paulo Passos, dos Transportes, ainda ontem e acertei com ele uma audiência, que vou ter com o Ministro na próxima quinta-feira, às 2h30 da tarde – convidei o Senador Anibal para me
acompanhar –, em que nós vamos tratar do calendário dessas duas obras.
A obra da ponte só pode ser iniciada... Já que a Presidenta Dilma garantiu os recursos, já que o orçamento
prevê a execução dela, já que a licitação foi feita e a empresa contratada, nós temos que esperar agora o período da seca do Rio Madeira para que as obras se iniciem, mas nós temos o lago das hidrelétricas, que mantém
o nível das águas acima do normal, naquela região do Rio Madeira.
Por isso, eu quero e vou em busca, em nome de todo o povo do Acre, destas respostas: quando, em que
dia, demorará quanto tempo, quantas frentes de trabalho nós teremos nas obras da ponte sobre o Rio Madeira.
E o mesmo teremos de fazer, urgentemente, sobre as obras de reconstrução de trechos da BR-364 que ficaram
submersos com a cheia do Rio Madeira.
O comércio do Acre tem sofrido. A viagem de Porto Velho até Rio Branco ficou mais longa. Cada uma ou
duas horas a mais no transporte rodoviário significam um preço maior no transporte, que implica diretamen-

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

323

te um preço maior nas mercadorias. O que o Acre vende fora fica mais caro, e o que o Acre compra também
fica mais caro.
É nesse sentido que pedi essa audiência ao Ministro Paulo Passos, dos Transportes. Espero que estejam
os técnicos do DNIT. Estarei lá e levarei a preocupação do Governador Tião Viana, do setor empresarial acriano,
do comércio, da indústria, do setor da agropecuária, para que possamos dar uma satisfação à população acriana sobre quando as obras da ponte do Rio Madeira se iniciarão, qual a intensidade do trabalho, quando ficará
pronta, e o mesmo em relação à obra de reconstrução da BR-364, que ficou submersa com a cheia do Madeira.
Quero não justificar, mas esclarecer que a luta por essas duas obras tem uma dificuldade: as obras são
dentro do Estado de Rondônia, tanto a ponte, como o reparo na BR-364, e eu sou Senador pelo Acre; daí a dificuldade que temos. No Acre, fizemos as principais pontes, construímos as principais rodovias, pavimentamos,
com a ajuda do Governo Federal, Presidente Lula e Presidenta Dilma. Mas as obras que nós temos, tão fundamentais para o Acre, são dentro Estado de Rondônia. Por isso estou aqui, na tribuna, prestando contas ao povo
do Acre, cobrando do Ministério dos Transportes que nos dê a tranquilidade de apresentar o cronograma de
execução dessas duas obras tão fundamentais para o povo do Acre.
Por fim, Sr. Presidente, eu queria fazer uso aqui deste pouco tempo que me resta para dizer que estranhei
muito. Ontem, 11 Ministros se reuniram, foi uma decisão do Governo da Presidenta Dilma, para prestar contas
à sociedade brasileira sobre a realização da Copa da FIFA no Brasil. Um mês de jogos, de uma movimentação
de um milhão de turistas, e o que eu vi? A oposição questionando e dizendo que a Presidenta Dilma, que o
Governo estava querendo fazer uso da Copa, que foi um sucesso.
Mas eu pergunto a V. Exª, Senador Ricardo Ferraço: se tivesse acontecido o desastre...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... o caos que setores da oposição e setores da imprensa do Brasil, durante dois anos, pregaram que seria a Copa do Mundo, a quem eles estariam imputando
a culpa? A quem eles imputariam a culpa se os aeroportos não tivessem funcionado, se os estádios não tivessem ficado prontos, se o transporte de ida e vinda não tivesse funcionado? De quem seria a culpa, segundo os
articulistas, segundo os opositores, segundo o Instituto Teotônio Vilela? – esse instituto fundado em memória
de um grande político do Brasil que dá nome à Fundação do PSDB e que agora se arvorou em analista político
de futebol. O que é que uma véspera de eleição não faz? Então, o que seria se o Brasil não tivesse dado conta
do recado?
A nota da nossa Copa foi 9,25.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Só para concluir, Sr. Presidente, pelo menos um
minuto ou dois.
A Copa realizada pelo nosso Governo – a primeira vez que o Brasil sedia, nos últimos tempos, o evento
de maior audiência do Planeta – foi um sucesso. O mundo inteiro reconheceu isso.
Tenho aqui o depoimento de um jornalista que cobriu a Copa, e fiz questão de pegar aqui. Diz aqui o
jornalista escocês: “Parabéns, Brasil. Peguei 29 voos, em 28 dias, durante meu trabalho, cobrindo a Copa do
Mundo. Todos praticamente no horário”. Ele faz esse registro, para ficar bem claro. E eu traduzo isso porque é
um estrangeiro, um escocês, jornalista, falando de como funcionou, mesmo com um milhão de turistas.
Eu sei dos problemas que nossos aeroportos têm.
Só um minuto, para concluir, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu sei que nossos desafios são enormes, que vão
do preço da passagem à oferta, mas nós não podemos negar que a Copa funcionou.
E eu volto a repetir, caros Senadores, caro Wellington, antes de ouvi-lo aí, mesmo que seja em 30 segundos: se a Copa não tivesse dado certo, estariam jogando pedra na Presidenta da República; mas a Copa deu
certo, o mundo inteiro reconheceu, foi um sucesso, e o Governo não pode prestar conta do que fez. E nós estamos com passaporte para fazer também uma das melhores Olimpíadas de todos os tempos, em 2016, no Rio
de Janeiro. E as Olimpíadas terão mais audiência do que a Copa do Mundo, porque elas terão a participação
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de praticamente todos os países, com todas as modalidades de esporte. E o Brasil, que deu conta de fazer uma
boa Copa, haverá de dar conta também de fazer uma boa Olimpíada.
Só uma palavrinha para o meu querido e saudoso – porque eu tenho saudades – Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senador, eu também lhe agradeço, agradeço ao
nosso Presidente Ferraço...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Apenas quero dizer que V. Exª tem razão. A gente
ouviu aqui, durante tanto tempo, a voz do pessimismo, a voz de que não haveria Copa, não haveria funcionamento dos aeroportos...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Que seria uma vergonha.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Nós teríamos um terremoto. Tivemos um belo
evento! Lamentamos que não tivemos, da parte da nossa Seleção, a condição de atender à expectativa da
torcida brasileira. Aliás, a torcida brasileira se comportou muito bem. E o mais importante: fica aquilo que foi
trabalhado para o recebimento da Copa, por exemplo, para as Olimpíadas e para outros eventos importantes.
Estão de parabéns a Presidenta Dilma e a sua equipe. Está de parabéns o povo brasileiro. Eu agradeço e parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Wellington, o caos que pregaram durante
dois anos, o desastre que anunciaram não aconteceu. E agora só falta mesmo, Senador Anibal – além de quererem proibir que o Governo preste contas da Copa –, dizerem que o 7x1 que a Seleção levou da Alemanha foi
culpa da Presidenta Dilma. É só o que está faltando! Só falta isso!
Queriam que ela não fosse entregar a taça, a Chefe de Estado brasileira! Mas eu acho que o Instituto Teotônio Vilela, contratando os especialistas em futebol, deve lançar um novo documento nos próximos dias,
dizendo que a culpa do 7x1 e do 3x0 foi da Presidenta Dilma. Só falta isso!
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria, por último, registrar aqui uma crítica
de uma jornalista independente, Eliane Catanhêde. Ela diz: “Acho que todo mundo apostava no caos da Copa”,
assumindo. É uma articulista do jornal Folha de S.Paulo. Ela diz mais ainda:
Depois de meses engolindo críticas e dúvidas, Dilma, como Presidente, acertou ao reunir uma penca de
Ministros para prestar contas e fazer o balanço da Copa do Mundo, [ela diz] apontar o dedo na cara dos
“pessimistas” e capitalizar o sucesso do maior evento desportivo do planeta.
Não é ninguém do PT, não é ninguém aliado. É Eliane Catanhêde que escreve corajosamente essa análise, que eu acho que resume tudo...
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – ... essa é uma realidade. E ainda temos que vir dar
explicação sobre algo que foi, graças ao povo brasileiro e ao nosso governo, um sucesso.
Senador Anibal, é uma pena que eu não tenha mais tempo, mas...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Apenas um minutinho, Senador Jorge, mas só para
reforçar que essa avaliação positiva que V. Exª faz, que acabou de ser feita também pelo Senador Humberto
Costa, Líder da Bancada do PT no Senado, hoje é confirmada pela pesquisa Datafolha que, em todos os aspectos, mostra o resultado da Copa como muito positivo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Oitenta e três por cento dos nossos visitantes acharam a Copa um sucesso.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Sim, 83%! Inclusive, os estrangeiros conseguiram dar
uma avaliação muito maior que os próprios brasileiros em cada um dos itens avaliados. Em relação aos 7x1, não
podemos atribuir, em hipótese alguma, a culpa à Presidenta Dilma, porque, se alguém torceu contra o Brasil,
certamente não foi a Presidenta.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Certamente foram os pessimistas.
Concluo dando só um exemplo. É óbvio que debater os custos, procurar otimizar os investimentos é obrigação nossa, é um dever nosso. Mas, aqui, o estádio Mané Garrincha, construído há 38 anos, passou 36 anos ali
sem que ninguém falasse nada, e entraram 300 mil pessoas nele. O Governador Agnelo, de forma competente,
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em uma parceria com o Governo Federal, construiu o novo Mané Garrincha. Só nesse período depois de sua
reconstrução, mais de um milhão de pessoas já frequentaram o estádio Mané Garrincha.
Então, são suas excelências os fatos se impondo diante das versões pessimistas que sempre procuram
puxar o Brasil para baixo. Eu respeito a opinião, mas eu queria sinceramente oferecer a minha.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria. PMDB-ES) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu sou o próximo?
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria. PMDB-ES) – Não; o próximo, pela ordem de inscrição...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Não, eu só quero ressaltar a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria. PMDB-ES) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – ... que sempre fui bem tratado pelo Senador do Estado
do Acre, Jorge Viana, que jamais reclamou de qualquer inconveniência de minha parte na tribuna. Eu procuro
não ser inconveniente. Mas quero chamar atenção de V. Exª.
Sem reclamar, não estou reclamando; quero que o Jorge continue assim, dirigindo os trabalhos, dê a cada
Senador a liberdade que a democracia nos concede de falar – é isso que entendo do nobre Senador –, mas
todos apartearam o nobre Senador indevidamente. O Regimento não permite, uma vez que ele estava fazendo apenas uma comunicação inadiável. Contudo, não estou reclamando. Só quero que, depois da Senadora,
chamem o Senador Mário Couto para usar, democraticamente, a tribuna do Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB-ES) – Eu peço minhas escusas a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA. Intervenção fora do microfone.) – E vamos falar sobre a
Copa! Vamos falar sobre a Copa!
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB-ES) – Eu peço escusa a V. Exª. V. Exª tem razão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Não, não, não! Não precisa se desculpar. Eu não estou
reclamando. Eu quero só que V. Exª observe, só isso.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB-ES) – No horário de uma comunicação...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Não, não, não! Imagine! Nenhuma imprudência sua;
nada, nada, nada. Só quero o direito democrático de falar sobre o mesmo assunto, sobre a Copa.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB-ES) – Mas V. Exª tem razão, porque, no horário
da comunicação inadiável, realmente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Eu quero que o Senador não se sinta chamado a atenção, pelo amor de Deus, porque eu gosto muito dele exatamente por isto, porque ele é democrata no direito
da fala do Senador, e eu admiro as pessoas assim.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB-ES) – Mas V. Exª tem razão. Realmente, na hora
de uma comunicação inadiável não é possível – o Regimento não permite – qualquer tipo de aparte. Assim,
peço escusas a V. Exª, uma vez que concedemos apartes a dois Senadores.
Todavia, V. Exª terá oportunidade, em seguida, de fazer uso da palavra e oferecer o contraditório democrático a esse que é um debate importante para o nosso País.
Convido para fazer uso da palavra S. Exª a Senadora Kátia Abreu...
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/ PMDB – TO) – Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB-ES) – ... na condição de Líder inscrita.
A palavra é de V. Exª, pelo tempo regimental.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/ PMDB – TO. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Colegas Senadores e Senadoras, brasileiros de todas as partes do país, do meu Tocantins, eu venho aqui,
após alguns dias, pois, quando a matéria e a denúncia saíram na imprensa nacional e na imprensa do Tocantins, nós estávamos de recesso, e eu, então, tive que aguardar este momento para vir fazer e multiplicar essa
denúncia que ocorreu principalmente no meu Estado.
O Sr. Humberto Célio Pereira da Silva, Auditor do Trabalho, do Ministério do Trabalho, lotado no Tocantins, está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério do Trabalho por suspeição de fraude nas fiscalizações que chefiava, por meio do grupo móvel, para identificação de possível prática de trabalho escravo.
A Polícia Federal está investigando, Senador Moka, a veracidade das autuações, isto é, se realmente o
que foi propagado na imprensa, o que foi alardeado com relação aos produtores intitulados, acusados de patrões escravocratas, realmente aconteceu, se realmente adotaram essas práticas nessas propriedades rurais.
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A Polícia Federal, há meses, investiga e recebeu denúncias graves de atos fraudulentos, de laudos inverídicos, mas também, colegas Senadores, a Polícia Federal está investigando ainda, sob segredo de Justiça,
denúncias de trabalhadores que não receberam o total dos recursos, de acordo com essas fiscalizações. Trabalhadores que deveriam receber “X” em recursos e que receberam a menos. E a investigação é exatamente
sobre o Auditor do Trabalho, Sr. Humberto Célio Pereira da Silva, que praticou o terror, durante anos e anos, na
Região Norte do País, acusando produtores rurais, desempregando trabalhadores rurais, por conta de prática
do trabalho escravo.
A Polícia Federal fez busca e apreensão em sua casa; a Polícia Federal fez busca e apreensão em seu escritório, na Delegacia Regional do Trabalho. Na sua casa foram encontradas espingardas, revólver, pistola e
munições sem nenhuma autorização, sem nenhum registro. Pelo que me consta, parece que de todo o arsenal
que ele diz colecionar, apenas uma arma teria registro.
Portanto, ele foi preso pela Polícia Federal, dirigiu-se à Superintendência da Polícia Federal, mas já está
solto, de acordo com as investigações. O estranho é que ele não foi afastado de suas funções, pelo menos até
que as investigações sejam finalizadas.
Por que eu cobro, apesar de ser uma defensora, com muita insistência e persistência, do direito de defesa? Mas eu gostaria que acontecesse com ele o mesmo que ele faz com os patrões, com os proprietários rurais
deste País. Ou seja: ele termina a fiscalização já levando com ele alguém da imprensa local para que divulgue
e desmoralize publicamente uma família, sem direito de defesa.
Em grandes manchetes, aparece como se fosse um herói, libertando trabalhadores, e os patrões escravocratas, sem direito a defesa, são proibidos até de vender soja para as traders; são proibidos de vender carne
para os frigoríficos; são proibidos de vender açúcar e álcool – principalmente o álcool – para as concessionárias;
são, assim, punidos, sem ao menos terem sido condenados em primeira instância.
Agora, no caso do auditor, é segredo de justiça, todos os direitos à defesa lhe são assegurados, enquanto
os nossos produtores rurais são acusados por esse senhor, que está sendo investigado pela PF por corrupção,
por desvio de recursos dos trabalhadores, por ter feito laudos inverídicos com relação às fazendas que investigou, e nada, por enquanto, pode acontecer! Imagine! Porque é segredo de justiça. Mas por que com relação
aos nossos patrões, aos nossos produtores rurais, por que também não vale o segredo de justiça?
Eu digo que a lei que vale para Chico tem que valer para Francisco. A lei tem que valer para todos. Assim,
o Estado de direito é de todos os brasileiros, e se há uma coisa única que une brancos e negros, pardos, índios,
pobres e ricos, homens e mulheres, é a lei. A lei não vê cor nem raça, e não vê cargo de gente importante ou
menos importante.
Mas, no caso dele, por ser segredo de justiça, eu não discordo. Até que se prove, transitado em julgado,
se ele realmente foi culpado ou não, apesar de ter sido um algoz dos produtores do País, notadamente da Região Norte. Mas por que ele tem o direito de propagar em toda a imprensa nacional?
Eu tenho um amigo em Xambioá, nas margens do Rio Araguaia, que faleceu, enforcado em uma corda,
depois da fiscalização deste cidadão bem aqui. Um homem de 82 anos, que não suportou a desmoralização
pública, que não suportou ver chegar em sua propriedade rural a Policial Federal armada até os dentes, como se
ele fosse um bandido. Ele colocou uma corda na árvore onde foi encontrado pelos trabalhadores. Suicidou-se.
É este cidadão aqui, que achaca produtores rurais, que está sendo investigado. Desde 2009, Senador
Mozarildo, ele visitou 86 fazendas, dizendo que resgatou 913 pessoas, lavrou 1.030 laudos, num valor de quase
R$2 milhões. Agora, será que nós vamos, ao fim e ao cabo, a sociedade brasileira, imaginando que esse herói
da Pátria estava a serviço dos trabalhadores, constatar que ele estava a serviço do seu próprio bolso, sem ter
dó, nem piedade, nem misericórdia de ninguém, desmoralizando as pessoas?
Quantas vezes eu vim a esta tribuna, durante anos do meu mandato, dizer que nós nunca aprovamos a
PEC do Trabalho Escravo, não porque nós apoiássemos aquele que pratica a escravidão; nós não defendemos
essas pessoas. Essas pessoas são criminosas e devem ser investigadas, presas, e condenadas. O que nós sempre defendemos aqui – e ainda estamos em processo de votação – é que as normas de fiscalização possam
ser claras, evidentes, transparentes, para que aqueles que são culpados possam ser penalizados de verdade e,
de outro lado, aqueles que estão sofrendo achaques por cidadãos como este aqui possam também ter o seu
direito de defesa e o seu livre arbítrio.
O trabalho escravo é definido pela OIT – Organização Internacional do Trabalho, na Convenção nº 29. Lá,
no art. 2º, está dito que o trabalho escravo, em qualquer área – não simplesmente nas fazendas, mas nas indústrias, em qualquer lugar do País ou do mundo –, é aquele em que você cerceia o direito de ir e vir; é aquele
em que você obriga um cidadão, um trabalhador honesto a trabalhar sem salário; é aquele em que se usurpa
os direitos, em que se prende um trabalhador porque ele deve à sua cantina. Tudo isso são formas de impedir
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o ir e vir, a liberdade de escolha do cidadão. E nós repudiamos isso, nós somos contra; aliás, qualquer cidadão.
Eu, como mulher, como mãe, como avó, como Senadora da República, repudio esse tipo de prática.
E devem ser raríssimas as exceções no Brasil, porque aqui, neste País, nós somos brasileiros de boa fé,
que conhecemos a lei e que praticamos uma das maiores e melhores agriculturas do Planeta Terra, invejados
por toda parte do mundo. Não é possível que um setor tão moderno, que usa de tecnologia, vai escravizar
seus trabalhadores…
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – … como é acusado por esse cidadão, que hoje está
sentindo o gosto amargo da desmoralização pública, porque essa matéria, apesar de tramitar sob segredo de
Justiça, vazou para a imprensa.
Ele deve estar sentindo vergonha ao olhar para os seus filhos, ao olhar para a sua esposa, que é juíza em
Porto Nacional. E dirá o que para os seus amigos diante dessa denúncia? Queira Deus que ele seja inocente.
Mas e a desmoralização pública por que está passando? É a mesma pela qual ele fez mais de 200 pessoas, apenas na minha região, passarem, sendo humilhadas, achacadas e envergonhadas.
Até mesmo empresas quebraram no País em virtude da ação desse senhor, como a Pagrisa, no Estado do
Pará, do Senador Mário Couto. Nós estivemos lá com mais sete Senadores e vimos dentista, médico, trabalhadores com cartões eletrônicos – mais de dois mil! Eu nunca vi escravo com cartão eletrônico de banco. E foram
todos demitidos obrigatoriamente por esse cidadão.
A empresa Pagrisa é dirigida por três jovens, que lá moram com suas famílias, com seus filhos, e, alguns
anos atrás, foram desmoralizados publicamente.
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – Quase que saíram do ramo; tiveram prejuízos enormes porque foram proibidos de vender álcool para a Petrobras, foram proibidos de vender álcool para as distribuidoras.
E o que aconteceu com esse cidadão? A justiça divina é muito maior do que a justiça dos homens. Antigamente a minha avó dizia que o castigo vinha a cavalo; hoje eu digo que o castigo vem por e-mail, porque
o céu inteirinho, Senador Moka, está informatizado. E está aqui, está aqui o castigo desse cidadão, de tudo o
que ele fez com os nossos produtores.
Nós queremos reparação. Nós queremos que a Polícia Federal, com a sua competência, possa terminar
as investigações, porque nós queremos a suspensão de todas as fiscalizações que esse cidadão fez. Não esqueçam o nome dele: Humberto Célio Pereira da Silva, acusado pela PF de roubar dinheiro de trabalhador e
de fazer laudos inverídicos...
(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – Para encerrar, Sr. Presidente!
... laudos fraudulentos.
Encerro as minhas palavras, fazendo aqui uma justiça ao meu irmão André Luiz Abreu. Não tem um palmo de terra, nunca teve um palmo de terra. Funcionário público concursado do Ministério Público do Trabalho – olha a ironia –, mas conseguiu economizar: comprou dois tratores e os alugou para uma empresa que
foi terceirizada por uma fazenda. Foi acusado e está sendo investigado por trabalho escravo. Alugou os dois
tratores – nem tratorista foi junto –, ele alugou os dois tratores para a empresa que ia carregar lenha para fazer
a carvoaria. E ele frequentava a fazenda para poder medir a quilometragem e as horas do trator para receber
o seu ganho. Mas porque ia à fazenda verificar o velocímetro e quantos quilômetros...
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – ... tinham sido usados do seu trator, esse cidadão,
Humberto, acusou André Luiz Abreu, o meu irmão, de trabalho escravo, sem ter, sequer, um palmo de terras;
sem ter, sequer, um trabalhador de carteira assinada.
Mas da mesma forma que o meu irmão alugava dois tratores para essa fazenda, vários outros alugavam
tratores. Mas imagine se os demais também foram acusados. Não! Só o irmão da Senadora Kátia Abreu. Por
perseguição desse cidadão, ele assinou o laudo, a lavratura contra esse irmão.
Também no norte do Mato Grosso, com meu outro irmão – esse, sim, tem propriedade rural, paga seus
trabalhadores em dia. Foi propagado: saiu de Cuiabá especificamente para ir à fazenda do meu irmão e che-
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gou perguntando se a fazenda era minha, querendo tapear os trabalhadores da fazenda se me conheciam,
decretado para encontrar e...
(Interrupção do som.)
... chegou perguntando para perseguir e achacar. Mas eu quero dizer a esse senhor que sou cristã, sou
temente a Deus, confio na justiça dos homens e confio ainda mais na justiça de Deus. Hoje chegou o dia dele,
mostrando a sua verdadeira face de quem é esse rapaz que, na verdade, faz parte de uma quadrilha para achacar produtores e roubar dinheiro de trabalhadores rurais.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Seguindo a ordem de oradores inscritos, o Senador Mário Couto. Antes, porém, pela ordem, V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
Eu quero, na realidade, fazer uma saudação a todos os guardas municipais que estão neste plenário, representando os diversos Estados do nosso Brasil e que estão aguardando aqui a votação do Projeto de Lei da
Câmara nº 39, que estabelece as normas gerais para as guardas municipais.
Nós conversamos com o Presidente Renan Calheiros na semana retrasada, quando essa matéria também
já era para ser pautada, e tivemos do Presidente Renan o compromisso de votarmos esta semana.
Então, eu queria, Sr. Presidente, fazer um apelo a V. Exª, fazer um apelo a esta Casa, para que consigamos
votar essa matéria. É o item 5 da nossa pauta. Sei que temos três medidas provisórias que trancam a pauta,
mas, se fizermos um esforço, podemos votar ainda hoje, o mais tardar amanhã, um projeto que vai beneficiar
a segurança brasileira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco Maioria/PMDB – ES) – Nós nos associamos à saudação de V.
Exª. (Palmas.)
Acolhemos todos os senhores aqui no plenário do Senado, guardas municipais de diversas cidades do
nosso País, que aguardam, assim como eu também aguardo, ansiosamente a oportunidade para que possamos
votar o PL nº 39, que institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelecendo deveres, limites, responsabilidades e também direitos. Quero crer que em algum momento o Presidente, Senador Renan Calheiros,
estará assumindo a Presidência. Com a Ordem do Dia constituída, esse seguramente será um item priorizado,
como foi acordado com V. Exª.
Muito obrigado. Sejam os senhores muito bem-vindos.
A palavra é de V. Exª, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estava sentado na minha cadeira ouvindo atentamente os Senadores
petistas elogiarem a Copa do Mundo no Brasil. E fiquei a me perguntar, calado, onde estava, eu perguntava,
meu Líder Pedro Simon: se a Copa foi tão boa, por que a Dilma não abriu a Copa do Mundo? Essa é a primeira
pergunta que faço aos Senadores, aliás, nenhum dos dois está aqui para dialogar comigo, mas eu gostaria. Por
que a Dilma não foi abrir a Copa do Mundo?
E pior, quem dera eu pudesse mostrar a fisionomia da Dilma na hora em que ela foi entregar a taça do
Mundo ao capitão alemão! Eu queria poder mostrar aos Senadores a cara da nossa Presidenta!
Aliás, Ela não entregou a taça, não! Ela jogou nas mãos do alemão: “Toma, leva para ti que eu quero ir
embora. Estão me dando vaia!”.
É, meu Pedro! É isso, meu Pedro Simon, ela estava louquinha para sair dali, coitadinha, louca para sair dali:
“Toma, capitão, eu quero ir embora!”. E foi ver o resto na televisão, na casa dela. “Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa!” É isso, Cristovam, aquela fisionomia é de “minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa”.
Só pergunto o seguinte, uma única pergunta, só para mostrar a estupidez que fizeram com o povo brasileiro, a estupidez! Dizer desta tribuna que a Copa do Mundo foi um imenso êxito à Nação brasileira! Eu queria poder dizer, Pedro, desta tribuna, hoje, e agradecer à Presidenta. O estádio daqui de Brasília, o Garrinchão,
como o chamam, cujo valor inicial previsto foi de R$475 milhões, chegou a um R$1,6 bilhão. E a pergunta que
eu faço é esta a todos os brasileiros que me olham, me veem e me escutam pela rádio e TV Senador. Pensa,
Pedro! Pedro Simon, pensa, R$1,6 bilhão! Quantos clubes nós temos em Brasília para jogar nesse estádio? O
Gama, 4ª Divisão; o Brasília, 5ª Divisão; e não sei mais quem. Não têm nem divisão os clubes daqui, Pedro, e vão
jogar naquele estádio de R$1,6 bilhão, Pedro Simon.
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Eu saí à noite daqui de Brasília, Pedro, na janela, e eu abri a janelinha do avião e fiquei olhando o estádio. Pedro, eu fiquei pensando, minha Nossa Senhora de Nazaré, minha protetora e protetora dos meus queridos irmãos paraenses, já pensaste se com esse tanto de dinheiro construíssemos um hospital? Os brasileiros
que têm dinheiro, aqueles que não têm fazem coleta, arrumam, vão para televisão, porque nós não temos um
serviço de hospital bom no Brasil. Como é que a gente vai se dar ao luxo de gastar R$35 bilhões? E ainda chega para a FIFA e diz assim: “Não, FIFA, tu não vais pagar nenhum imposto.” Parece ser um País rico, parece que
tudo está bem aqui dentro. “Ah, ah, porque os estrangeiros gostaram”, disse um Senador aqui. Os estrangeiros
adoraram o Brasil, eles não queriam mais nem ir embora. Se eles sabem, se eles sabem como é a vivência neste
País... Eles passaram 40 dias, 30 dias, mas se eles soubessem como vive o brasileiro hoje, eles não iriam nem de
avião, eles sairiam é a cavalo: pegavam o primeiro cavalo e saiam. Era só dizer a eles e aos Senadores que eu
acho que não estão bem avisados que este País chamado Brasil, onde há aquelas letras ali “Ordem e Progresso”, hoje não tem nem ordem e nem progresso. Sabem por quê? As estatísticas mostram. Vocês têm noção de
quantos brasileiros, vocês que estão aí na segurança, que merecem todo o respeito, nosso e do Governo, que
são guardas municipais, vocês sabem quantos brasileiros caem assassinados, assassinados, assassinados, bala
e faca, só isso? Sabem quantos caem durante o ano? São 60 mil! É uma guerra!
A Copa do Mundo acabou. Não ficou legado nenhum. Gastaram R$35 bilhões. A economia do Brasil, o
PIB cresce 1% ao ano. O País não produz. Isso é uma sem-vergonhice, Presidenta!. É uma sem-vergonhice, Presidenta! Respeite os brasileiros, a inflação. Mas sabem o que é isso?
E o Felipão tem razão. Eu dei razão ao Felipão. O Felipão disse: “Quem perdeu a Copa fui eu. Eu perdi a
Copa, eu convoquei os jogadores, eu fui derrotado, peguei de 7 a 1, mas fui eu.”
Mas o PT não diz isso. O Felipão não foi mentiroso. Ele falou a verdade. Só que o PT não fala a verdade.
O PT mente. O PT diz que não há inflação. O PT diz que a economia está bem. O PT diz que a saúde está normal no Brasil. O PT diz que a educação está boa. O PT diz que os assalariados e as classes sociais ganham bem,
que estão bem servidas, bem amparadas. E toda semana eu vejo as classes sociais na galeria, reivindicando os
seus direitos. E a Dilma diz que está tudo bem no Brasil. Pelo menos o Felipão reconheceu que perdeu. Mas o
PT mente. O PT faz questão de repetir um milhão de vezes que o Brasil está bem, que não há inflação, porque,
repetindo um milhão de vezes, o povo acaba acreditando. Repete um milhão de vezes que a Copa foi muito
boa, que a Copa trouxe benefícios para o Brasil...
(Soa campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... porque aí o povo acaba acreditando que a Copa
trouxe benefícios para o Brasil.
Pedro, agora eu vou mostrar, brasileiros e brasileiras, está aqui na minha mão, eu vou mostrar. E eu quero
ver aqueles dois Senadores que me antecederam na palavra. Agora que eu quero ver.
Está aqui na minha mão a primeira CPI da Confederação Brasileira de Futebol – a primeira, em maio de
2013. Eu consegui, Pedro, 33 assinaturas de Senadores. Sabe por que, Pedro? Porque nunca se ganha Copa do
Mundo com corrupção, Pedro.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – O Brasil não é mais o País do futebol, Pedro.
V. Sªs que me veem fazendo este pronunciamento sabem quantos anos o Ricardo Teixeira passou roubando da Confederação Brasileira de Futebol? Vinte e três anos roubando! Vinte e três anos! Bilionário! Bilionário!
Agora, entrou o Marin, mais bandido ainda. Mais bandido, mais corrupto.
Pedro, não tem como o futebol brasileiro se reerguer com corrupção desse tamanho.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu vi isto: há um complô, Pedro, nas federações de
futebol, para eleger o presidente da confederação. Eles nunca perdem, porque eles dão dinheiro para os presidentes de federações estaduais, dinheiro comprovado. E o Senado não quis apurar. Eu mostrei os comprovantes, anexei-os a essa CPI. Eu mostrei, Brasil! Eu mostrei os comprovantes, na tentativa de salvar o nosso futebol.
Fiz outra. Esta aqui, mandaram arquivar, Senador. Esta aqui, Presidente, mandaram arquivar. Sete Senadores do PT, entre eles petistas governistas, à 01h da madrugada, vencendo o prazo, receberam autorização
da D. Dilma, ou do governo não sei de quem, para retirar as assinaturas. E retiraram, porque são submissos,
porque vivem sob proteção, porque eles têm cargos no Governo, porque eles recebem emendas mais do que
os outros, porque são beneficiados pelo Governo.
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E aí eles esquecem a população que os trouxe para cá. Nós não devemos para governo nenhum! Nós
devemos para os brasileiros! Nós devemos para aqueles que nos trouxeram para cá para representá-los e não
temos que baixar cabeça para ninguém enquanto nosso País não está bem!
Tentei de novo, tentei de novo em outubro do ano passado. Ninguém quis mais assinar, ordem do Governo para não assinar mais. Consegui, eu e o Senador Randolfe. Disse ao Senador Randolfe: ajude-me, Senador, vamos tentar mostrar à população brasileira como está nosso futebol. Só 17 assinaturas, entre elas a sua
e a do nobre Cristovam.
Está aqui a prova de que eu sabia da desgraça. Está aqui a prova de que eu queria ajeitar a desgraça.
Brasileiros, vou descer. Brasileiras, paraenses, os petistas ainda agora mostraram mais estatísticas. Eu
mostro. Cadê a TV Senado? Olhem a Veja de hoje: aqui tem sete ou oito cientistas políticos. Perguntaram a eles
todos, à unanimidade, quase unanimidade. Eles dizem que, pós-Copa, a Dilma quebra. Isso não sou eu que
estou dizendo, são cientistas e marqueteiros que estão afirmando que a Dilma quebra pós-Copa do Mundo.
E, ao descer, Presidente, quero dizer a V. Exª que é, Senador Jayme, normal o PT mentir, chegar a esta tribuna e acusar o Instituto Teotônio Vilela.
Presidente, eu costumo dizer que Jesus Cristo, quando veio à Terra, foi crucificado. Ainda veio – não sei
se naquela época tinha petista, mas acho que não era não – um cara com uma espada e enfiou na costela de
Jesus Cristo. Ele estava com a camisa vermelha, mas eu não sei de que partido ele era.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Viu, Perrella? Está aqui a CPI, meu filho. Você, que tirou a sua assinatura, ponha agora, Parrella! Ponha agora, Parrella! Assine, Perrella... Parrella, sei lá. Assine, meu
amigo! Assine agora! Nós nos desentendemos, eu e você, aqui em plenário, e você continua sendo meu amigo.
Mas eu queria... Tudo isso que aconteceu eu queria que não acontecesse, meu caro amigo. Mas isso
aconteceu – não a Copa em si, mas o resultado da Copa para o Brasil –, porque o nosso sistema de futebol é
corrupto. Os dois últimos presidentes estão ricos. Mande entrar na Justiça contra mim!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Fora do microfone.) – Entra na Justiça contra mim, Marin! Tu é safado e corrupto! Entra na Justiça contra mim! Não entra porque tenho provas. Chama! Manda me
chamar na Justiça, que quero ir lá provar que era corrupto.
Era isso que eu queria evitar, meu caro amigo Perrella.
Vou descer, Presidente. Só terminando a minha história de Cristo...
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Conclua, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Fora do microfone.) – Cristo, já nos últimos instantes de
vida, olhou todos que estavam lá e, quase morrendo, olhou para o céu e disse: “Pai...” – esta história eu dedico
a todos os Senadores que estavam aqui. Olhou para o céu, Cristo, quase morrendo, e disse: “Pai, perdoa-os,
porque eles não sabem o que fazem”.
Dedico isso aos Senadores que me antecederam.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. Ricardo Ferraço deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Agradeço ao Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Há sobre a mesa os Requerimentos nºs
682 e 683, de 2014, do Senador Ivo Cassol, por meio dos quais solicita, respectivamente: licença para tratamento de saúde, no período de 15 de julho a 21 de julho de 2014, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno do Senado; e licença de 120 dias, a contar do dia 22 de julho de 2014, para tratar de interesses particulares,
nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno do Senado.
Em votação, os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Presidência tomará as providências cabíveis para a convocação do Sr. Reditario Cassol, suplente de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Há sobre a mesa os Requerimentos nºs
685 e 686, de 2014, do Senador Armando Monteiro, por meio dos quais solicita, respectivamente, licença para
tratamento de saúde, no dia 17 de julho de 2014, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno do Senado; e
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licença de 120 dias, a contar do dia 18 de julho de 2014, para tratar de interesses particulares, nos termos do
art. 43, II, do Regimento Interno do Senado.
Em votação, os Requerimentos. (Pausa)
As Srªs e o Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Presidência tomará as providências cabíveis para a convocação do Sr. Douglas Maurício Ramos Cintra,
suplente de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Concedo, com muita honra, a palavra
ao ilustre Senador Ricardo Ferraço. V. Exª está na ordem, como orador inscrito, para fazer o uso da palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos, Presidente desta sessão.
Semana em que estamos aqui reunidos, em tese, para um esforço concentrado – em tese. Um esforçado
concentrado para que pudéssemos ou possamos fazer o Senado da República e o nosso Plenário desempenharem as suas funções, as suas tarefas, fazer o enfrentamento dos temas, que não são poucos, que se acumulam
ao longo de meses e até de anos nos escaninhos do Poder Legislativo.
Um desses temas que, a meu juízo, deveria chamar atenção da Casa, pela relevância e pelo impacto que
tem no dia a dia e no cotidiano da população brasileira, é matéria que foi amplamente discutida, amplamente
debatida, primeiro, através de uma comissão especial que foi constituída pelo, então, ainda Presidente, Sarney,
coordenada pelo Ministro Antonio Herman Benjamin, uma comissão de juristas homens e mulheres notáveis,
experimentados, visando o aperfeiçoamento, visando o aprimoramento do Código de Defesa do Consumidor.
Após um trabalho dedicado e voluntário desses profissionais coordenados pelo Ministro Antonio Herman Benjamin, uma comissão de Senadores foi constituída, por mais de 12 meses. Foram mais de uma dezena
de audiências públicas em que nós procuramos ouvir, em que nós acolhemos, aqui no Senado, a presença de
consumeristas, de entidades, de organizações não governamentais e, claro, também do Ministério da Justiça.
Enfim, Sr. Presidente, ao longo desses 12 meses ouvimos todos. E, ao final, concluímos um texto muito
equilibrado, Sr. Presidente, visando a aperfeiçoar e a aprimorar o Código que regula, que estabelece, que equilibra a relação do consumo em nosso País, que, nos últimos anos, ganhou relevância em função da ampliação
da classe média, da ampliação do poder de consumo dos brasileiros.
O nosso Código é um código respeitado e de elevada reputação. É um código apropriado pela população brasileira. É um código, entretanto, que ao longo do tempo necessita dessas modificações e desses aperfeiçoamentos. E foi isso que nós fizemos ao longo desse período.
Desdobramos em três frentes esse debate, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Primeiro, incorporar ao Código do Consumidor preocupações relacionadas ao chamado comércio eletrônico, porque, no tempo em que o nosso Código foi editado, o comércio eletrônico era traço na realidade e nas
relações comerciais em nosso País. Hoje, não. Hoje, o comércio eletrônico é uma plataforma robusta, potente,
que facilita, que racionaliza a relação de compra e consumo.
O comércio eletrônico é hoje uma ferramenta que movimenta mais de R$30 bilhões, segundo as últimas
estimativas. Pelo menos uma em quatro famílias brasileiras lança mão do comércio eletrônico para a aquisição
de produtos, bens e serviços.
Pois bem, quando o nosso Código foi editado, 20 anos atrás, o comércio eletrônico não era uma realidade. Hoje, ele é uma realidade. E uma realidade a necessitar de mudanças, a necessitar de transformações que
possam adequá-lo à nossa realidade e à nossa conjuntura.
Esse projeto está pronto, está pautado, Sr. Presidente, está pautado há semanas. Não faz e não tem sentido nós adiarmos mais uma vez a votação do novo código do consumo em nosso País.
Mas não paramos aí. Fomos adiante. Tratamos também de um novo fenômeno, esse um fenômeno muito recente e conjuntural em nosso País, que é o fenômeno do superendividamento, criando regras, criando
corresponsabilidade entre aquele que oferta e aquele que pega o crédito. Nenhum de nós há de desconhecer
ou deixar de considerar que, nos últimos anos, o crédito democratizado foi de fundamental importância para
o dia a dia das famílias brasileiras. As famílias brasileiras, o pequeno e o médio empresário, através do crédito,
puderam potencializar, turbinar a sua atividade. Mas o fato objetivo e as estatísticas também consagram que
hoje pelo menos dois terços da população brasileira está superendividada.
E, em muitos casos, existem correções que precisam ser feitas. Por exemplo, Sr. Presidente, quando nós
vemos estampada em uma publicidade “adquira aqui esse produto e pague em 24 meses sem juros”, é evidente
que aí está embutida uma propaganda enganosa. Procuramos nesse debate em que tive a honra, designado
que fui como relator, de incorporar novos conceitos como o conceito do consumo sustentável, da publicidade
infantil. Todos esses temas estão incorporados nesses projetos que estão pautados, para que nós possamos
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oferecer à população brasileira, oferecer ao sistema de consumo uma legislação que não fique na teoria, que
não fique na letra fria, mas que tenha capacidade de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de consumo.
Portanto, Sr. Presidente, esse é um apelo que faço não a V. Exª, mas à Mesa Diretora, para que nós possamos dar de fato concreto resultado à nossa semana, em que nós estamos aqui neste esforço concentrado,
porque não teremos sessão na semana que vem e na seguinte. E se faz necessário que nós possamos justificar
este esforço concentrado.
O apelo que faço é que possamos encarar o debate do novo Código do Consumidor para que um tema
como esse possa ser incorporado ao dia a dia e à rotina da população brasileira.
É o apelo que faço, é a reflexão que faço para que possamos entre hoje, amanhã e quinta-feira, ao longo
desses três dias, encararmos as matérias que são prioritárias para a população brasileira.
Dessa forma, Sr. Presidente, estamos, por assim dizer, aproximando a verdade e o nosso Poder Legislativo
do interesse da sociedade. Nós estamos aproximando o Senado da República do interesse daqueles assuntos
do dia a dia da população brasileira.
É o apelo que faço para que possamos, entre hoje, amanhã e quinta-feira, enfrentar esse tema e tantos
outros temas que estão pautados aqui em nossa Casa, como é o caso do Estatuto Geral dos Guardas Municipais, pois foi pactuado com V. Sªs que estaríamos hoje votando isso. Já são quase 5 horas e a Ordem do Dia
não se inicia...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... e é necessário que possamos estar aqui para
justificar o nosso dia de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço. V. Exª tem toda razão e, como membro também da Mesa, com certeza, levaremos aos demais pares daquele colegiado, na medida em que é fundamental aprovarmos aqui o novo Código do Consumidor brasileiro.
Pela ordem, Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar os nobres colegas, Senadoras e Senadores, e, ao mesmo tempo, agradecer ao Ministro das Cidades, que hoje, pela manhã, esteve presente, juntamente com o Deputado
Federal Carlos Magno, quando foram liberadas e autorizadas, para a cidade de Cacoal, 300 casas do programa
da Etapa 1 e 300 casas para o programa da Etapa 2, quando o projeto da 1 é de 750 casas. Então...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Sr. Presidente, foram liberadas 300 casas, mas o projeto é
de 750. E, ao mesmo tempo, na cidade de Rolim de Moura, a nossa cidade do Município de Rolim de Moura,
capital da Zona da Mata, nós estamos trabalhando em um projeto – falei com o Prefeito Luizão do Trento – de
500 casas da Etapa 1 e mais 300 casas para a Etapa 2. Portanto, foi autorizado pelo Ministério das Cidades, pela
Secretaria de Habitação.
Também queria aproveitar esta oportunidade, Sr. Presidente, porque no nosso Estado de Rondônia temos
as eleições para o Governo do Estado de Rondônia em que a minha irmã, Jaqueline Cassol, é a nossa candidata
ao Governo. E, para o Senado, tenho a minha esposa, a Ivone Cassol, que também está disputando a vaga de
Senadora do Estado de Rondônia e, ao mesmo tempo, estou me afastando aqui do Senado por quatro meses,
eu estou me afastando. Meu pai, que é o primeiro suplente e já esteve juntamente com os demais colegas
aqui nesta Casa, também vai ficar no Estado, trabalhando no projeto da filha caçula, da Jaqueline Cassol, para
o Governo do Estado de Rondônia, comigo. E é com alegria e satisfação que eu tenho como segundo suplente
uma pessoa humilde e simples. Foi Prefeito nosso de Porto Velho, Rondônia, foi Deputado Federal, foi Senador
por dois mandatos, 16 anos, e é o meu segundo suplente, que é o Senador Odacir Soares.
Portanto, faço este comunicado aqui, no microfone desta Casa, de que o meu afastamento se dá para
que eu possa trabalhar nesse projeto de recuperação da credibilidade do Estado de Rondônia com a Jaqueline
Cassol ao governo, a minha esposa ao Senado e, ao mesmo tempo, com o Senador Odacir Soares.
Com certeza, Senador Odacir Soares V. Exª vai estar me representando com muita seriedade, competência e o conhecimento que o senhor tem da vida pública.
Então, o povo de Rondônia, com certeza, neste momento, está, mais uma vez, parabenizando pela escolha que tive como parceiro, não só o meu pai, como primeiro suplente, mas com Odacir Soares, também
como segundo suplente.
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Por isso quero agradecer por esta oportunidade. Chamei para um abraço a população nossa do Estado
de Rondônia e nós estaremos percorrendo os quatro cantos do Estado de Rondônia. Enquanto isso, Odacir vai
estar presente aqui nesta Casa para que os trabalhos não parem.
Um abraço. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco Minoria/DEM – MT) – Eu quero manifestar, naturalmente,
a minha alegria por termos essa notícia bastante auspiciosa em que o grande homem público do Estado de
Rondônia Odacir Soares estará assumindo, nesses próximos dias, aqui, a vaga de V. Exª. Para nós, com certeza,
com a experiência, com a competência, sobretudo, um homem que tem uma trajetória política como Odacir
Soares só vai enriquecer o trabalho desta Casa.
Seja bem-vindo, meu caro amigo Odacir Soares.
Com a palavra, o ilustre Senador Anibal Diniz.
V. Exª tem 10 minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jayme Campos, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV e ouvintes
da Rádio Senado.
Ainda há pouco, ouvi o pronunciamento da Senadora Vanessa Grazziotin, pronunciamento muito oportuno, sobre a importância da participação da mulher na política. E eu fiz a ela um aparte dizendo que o Partido
dos Trabalhadores tem dado uma grande contribuição no plano nacional para a presença da mulher na política. Não é por acaso que, após oito anos do governo do Presidente Lula, ele ousou apresentar uma mulher
como candidata a Presidente.
O fato merece uma atenção especial, principalmente porque, nas eleições de 2010, duas mulheres disputaram a Presidência: a Presidente Dilma, que foi eleita, e a candidata Marina Silva. Essas duas mulheres tiveram
67% dos votos dos brasileiros, e a soma dos votos conferidos aos oito candidatos homens foi de 33%. Portanto,
o povo brasileiro mostrou que, quando há mulheres com propostas e competência em disputa, o povo confia
e vota. Então, não vale aquele argumento de que as pessoas não confiam em mulher na política, confiam sim,
e a prova foi dada, com farta demonstração, nas eleições de 2010.
O que nós temos no Brasil, hoje, nas eleições para o Parlamento, é a garantia de que todas as chapas
sejam inscritas com, no mínimo, 30% de cada gênero. Ocorre que os partidos, na realidade, não priorizam as
candidaturas das mulheres, e é exatamente por isso que nós temos uma representação tão baixa no nosso
Parlamento. Nós temos aqui no Senado, com 81 Senadores, apenas 10 mulheres; na Câmara dos Deputados,
com 513 assentos, nós temos apenas 45 mulheres. Isso coloca o Brasil com um percentual de participação
feminina no Parlamento de apenas 8,6%. É uma média muito baixa, porque a média mundial hoje já está de
22% de participação feminina, e o Brasil, com 8,6% de participação feminina no Parlamento, está ocupando a
158ª posição, ou seja, na posição 158 em aproximadamente 200 países. É o ranking da participação feminina
no Parlamento brasileiro.
Portanto, nós vivemos uma situação vergonhosa. A nossa democracia merece mais, merece mais presença da mulher na política. Por isso, eu defendo que nós temos que encontrar um mecanismo para que esses 30% de candidaturas de cada gênero sejam transformados em 30% de vagas efetivas, e, assim, eu tenho
a certeza de que a participação feminina será muito maior. E, em relação ao Senado, eu tenho uma proposta
muito objetiva, para a qual espero contar com o apoio de todos os Senadores homens, porque temos que ter
uma atitude de renúncia por parte dos homens, pois, se dependermos da maioria feminina, não vamos ter essa
mudança, porque elas são minoria. É lógico que elas vão perder todas as votações.
Portanto, o meu Projeto nº 132 defende que, nas eleições para o Senado com duas vagas, uma vaga
seja destinada às candidaturas do sexo masculino e a outra, destinada às candidaturas do sexo feminino. Isso
é inteiramente possível, é inteiramente plausível. E teríamos a possibilidade de dar uma resposta concreta no
sentido de aumentar a participação feminina no Senado, que hoje é de cerca de 10%, para, no mínimo, 33%. Aí,
sim, o Brasil estaria dando uma resposta efetiva e saindo dessa situação vexatória em que se encontra de sub-representação feminina do seu Parlamento, sem contar que as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro.
As mulheres conseguiram postos importantes em todos os espaços, nas carreiras de Estado, onde o critério é
a competência. Nos concursos públicos, as mulheres disputam em pé de igualdade com os homens. Por que
só no Parlamento há sub-representação feminina? Porque a máquina partidária no Brasil é comandada por
homens. E nós temos que tomar atitudes nesse sentido.
Então, lá, no Estado do Acre, nós estamos dando o primeiro passo. Como? Nós temos o candidato ao
Governo, Tião Viana, que é homem, mas temos a candidata a Vice, que é a Nazareth, que é mulher. Eu não sou
candidato ao Senado. Quem me substitui é a Perpétua Almeida, do PCdoB, numa demonstração de que nós
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estamos dando a nossa parcela de contribuição e o exemplo, porque não faz sentido falarmos algo e não praticarmos. Temos que falar e praticar.
Então, estou defendendo que nós devemos fazer uma grande corrente aqui, no Senado, para aprovarmos o Projeto nº 132 e, dessa forma, garantirmos que, nas eleições com duas vagas ao Senado, uma vaga seja
destinada às candidaturas do sexo feminino e a outra, às candidaturas do sexo masculino. Por que isso? Qual
é a diferença nessa proposta? Porque a eleição para o Senado é a única eleição majoritária que tem a exceção
de, a cada oito anos, ter duas vagas. Nós não temos duas vagas para candidato a Governador, não temos duas
vagas para candidato a Prefeito e nem duas vagas para candidato a Presidente. Só para o Senado Federal, a
cada oito anos, temos duas vagas em disputa. É exatamente nessas circunstâncias que defendo que haja uma
candidatura para homens e outra candidatura para mulheres.
A outra questão que eu gostaria de falar a respeito é que consegui apresentar esse projeto à Presidenta
Dilma, há duas semanas. Ela se mostrou completamente solidária e na torcida para que avancemos na discussão dessa matéria.
E, para concluir este meu pronunciamento, eu gostaria de fazer referência também à pesquisa Datafolha,
que trouxe o resultado ultrapositivo da realização da Copa no Brasil. Então, eu gostaria de destacar os resultados do balanço da Copa divulgados pelo Governo e a mais recente pesquisa Datafolha com avaliação da Copa
pelos visitantes estrangeiros que acompanharam o Mundial aqui, no nosso País.
De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira, a Copa do Mundo no Brasil surpreendeu positivamente os milhares de estrangeiros que vieram ao País para assistir aos jogos.
A pesquisa ouviu 2.209 estrangeiros de mais de 60 países nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília e em Fan Fests, além de locais de grande concentração nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza entre os dias 1º e 11 de julho.
Em alguns quesitos, diz a pesquisa, a aprovação foi quase total: 92% dos visitantes elogiaram tanto o
conforto como a segurança dos estádios da Copa. Esse dado é realmente muito expressivo.
Uma maioria absoluta de 76% também achou ótima ou boa a qualidade do transporte até às arenas do
Mundial.
A hospitalidade dos anfitriões da Copa foi um dos grandes destaques, segundo o levantamento: 95%
dos estrangeiros avaliaram a recepção como ótima ou boa.
A pesquisa reforça ainda o que vários Senadores já destacaram nos últimos dias, ontem e hoje, aqui,
nesta tribuna: a de que as notícias negativas divulgadas antes da Copa não resistiram à realidade positiva que
foi mostrada durante a Copa.
Segundo a pesquisa Datafolha, 90% dos entrevistados acompanharam notícias sobre o Brasil antes de
viajar. Metade deles (50%) disse ter ouvido mais relatos negativos do que positivos. Mas o que vimos é que
números contundentes mostraram que, na...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... verdade, eles acabaram positivamente impressionados com o Brasil.
A organização da Copa foi avaliada como ótima ou boa por 83% dos estrangeiros. Para 12%, foi regular;
e apenas 3% consideraram a organização ruim ou péssima. Uma maioria de 51% achou a organização em torno do Mundial melhor que a esperada. Isso também é extremamente relevante.
A mobilidade urbana também foi avaliada como melhor do que o esperado: 46% aprovaram o sistema
de transportes. Para 40%, a mobilidade urbana ficou dentro do esperado.
Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, eu gostaria, se possível, de mais três minutos para concluir. (Pausa.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A mobilidade urbana também foi avaliada como
melhor do que o esperado: 46% aprovaram o sistema de transportes. Para 40%, a mobilidade urbana ficou
dentro do esperado e apenas para 11% ficou pior do que o esperado.
Também houve avaliações negativas, que formam o conjunto de desafios que temos de enfrentar: os
sistemas de comunicação (telefonia e internet) e os preços praticados em geral (alimentação, hotéis e transporte aéreo). São pontos que o País tem de trabalhar fortemente, porque principalmente no que diz respeito
à comunicação – o acesso à Internet –, ficou evidente que ela deixou muito a desejar em todos os pontos, tanto nos estádios onde aconteceram os jogos, quanto em todas as outras cidades. Eu estava em Rio Branco, em
algum momento, e não se conseguia falar nem usar a Internet, porque estava muito ruim.
Por outro lado, a segurança, ponto sensível para estrangeiros que visitam o País e para os próprios brasileiros, superou as expectativas de 60% dos visitantes.
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Quatro eixos fundamentais orientaram as ações de segurança pública por parte do Governo Federal:
planejamento, gestão integrada, inteligência e investimento.
O que tivemos na segurança pública foi um trabalho integrado entre as diferentes esferas de Governo
aliado à tecnologia e a uma tomada rápida de decisões. O efetivo contou com o trabalho 116,5 mil profissionais,
número que sobe para 177 mil profissionais, somando-se com os setores de defesa e de inteligência.
Dados do Governo revelam que o investimento em equipamentos foi de R$1,113 bilhão nas cidades-sede. Desse total, R$900 milhões foram destinados para os estádios; o restante, para as forças de segurança.
O Brasil deu, portanto, uma demonstração de que podemos ter um bom padrão de segurança pública e
de que o desafio, segundo o próprio Governo, é dar continuidade ao padrão estabelecido.
Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo revela que o País recebeu turistas de 203 nacionalidades durante a realização da Copa. Aproximadamente um milhão de estrangeiros passaram pelo País
durante o período da Copa. A maioria (61%) ainda não conhecia o País e elogiou os serviços que encontrou.
A pesquisa revela ainda que os brasileiros são mais críticos que os estrangeiros. O atendimento e a receptividade são considerados positivos para 90,5% dos turistas domésticos, e a segurança, por 83,8%. Ou seja,
7,5 e 8,2 pontos percentuais abaixo da avaliação dos turistas estrangeiros. Os estádios foram aprovados por
92% dos brasileiros e por 98,2% dos estrangeiros.
Por todo o exposto, podemos dizer, com orgulho, que tivemos, sim, uma excelente Copa do Mundo no
Brasil, uma Copa organizada e alegre, e o Brasil mostrou ser preparado para sediar um evento dessa magnitude.
Para o futuro, fica a determinação e o desafio de transformar o interesse do estrangeiro em negócio
para o País, em benefício para a população, em geração de mais emprego e mais renda. Estão de parabéns o
Governo brasileiro e principalmente a população brasileira, que soube mostrar a sua alegria, a sua irreverência, a sua capacidade de bem receber os nossos visitantes, sempre com muita festa, com um sorriso no rosto,
com muita musicalidade, com muita dança, e, dessa maneira, fez com que os nossos visitantes se sentissem
absolutamente em casa.
Mais uma vez, eu digo parabéns ao povo da Bahia, que soube tão bem recepcionar os nossos campeões
mundiais, tetracampeões alemães, que estiveram por lá, foram muito bem recebidos, se incorporaram àquela
comunidade, fizeram doação à comunidade indígena, participaram efetivamente da vida daquela comunidade
e, exatamente por isso, contaram completamente com a torcida do povo baiano.
É claro que a Copa não terminou como gostaríamos, porque queríamos ver o Brasil hexa, mas valeu o
resultado pelo esforço empreendido por todos.
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Com a palavra o Senador Cidinho Santos.
(Pausa.)
Com a palavra, o Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Com a palavra, a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, Srªs Senadoras, Srs. Senadores aqui presentes, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, público aqui presente, os guardas municipais – parece-me que todos que
estão aqui são guardas municipais, homens e mulheres; é um prazer recebê-los e recebê-las aqui.
É com grande alegria que venho a esta tribuna hoje destacar fatos que interessam a todo o povo capixaba. São boas notícias, que estão diretamente ligadas à visita da nossa Presidenta Dilma Rousseff, no dia 2 de
julho, à Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. Ela esteve no Município de Vila Velha, cidade em que moro
há mais de 40 anos.
A Presidenta foi muito bem acolhida no Espírito Santo, recebida por centenas de Capixabas e anunciou
importantes investimentos em nosso Estado, investimentos esses que atendem a demandas postas por nosso
Estado e necessárias para o desenvolvimento do Espírito Santo.
Destaco aqui que, em um pouco mais de seis meses, essa foi a segunda ida da Presidenta Dilma Rousseff
ao Espírito Santo. Em dezembro passado, a nossa Presidenta já havia nos visitado durante as enchentes que
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atingiram o nosso Estado. Na ocasião, ela anunciou medidas importantes e extremamente necessárias para
superarmos aquela tragédia. Desta vez, a Presidenta anunciou uma série de investimentos federais que contemplam desde a expansão do aeroporto de Vitória a obras viárias e a expansão do Porto de Vitória.
Com relação ao Aeroporto de Vitória, foi anunciada abertura de nova licitação para ampliação. A expansão
é uma demanda antiga do nosso Estado. Como explicou a Presidenta, a medida foi necessária após se chegar
à conclusão de que o TCU (Tribunal de Contas da União) não iria liberar a licitação anterior da obra.
No novo edital, além do terminal de passageiros, estão contidas obras do sistema de pista e de pátio.
Será um aeroporto para, no mínimo, 10 milhões de passageiros/ano. Um aeroporto do tamanho do Espírito
Santo e condizente com o dinamismo e as necessidades da nossa população.
Além do aeroporto, a Presidenta anunciou duas obras de infraestrutura logisticamente importantes. Uma
delas é a duplicação de 51km da BR-262, entre o Município de Viana e o Distrito de Vitor Hugo. A obra deve
começar em outubro. Também foi assinada a ordem de serviço para a ampliação do Cais de Atalaia no Porto
de Vitória, onde serão investidos R$140 milhões de recursos federais.
Para Vila Velha e para o Município de Serra, foram anunciadas obras de mobilidade urbana, num total de
R$119 milhões em investimentos. Esses recursos serão destinados para a construção, em Vila Velha, de sinalização de dois binários, num total de quase 8km de corredores exclusivos de ônibus. E, em Serra, a implantação
de corredores exclusivos de ônibus entre os terminais Laranjeiras e Jacareí.
Não poderia deixar de citar, ainda, a entrega de 496 moradias pelo Programa Minha Casa, Minha Vida na
Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, destinadas a famílias com renda de até R$1,6 mil por mês. As unidades
de Jabaeté vão beneficiar quase 2 mil pessoas. Destacou, ainda, que o Programa Minha Casa, Minha Vida tem
como prioridade garantir a titularidade do imóvel para a mulher porque a mulher tem um papel fundamental
na família. Essa primeira etapa do residencial em Jabaeté recebeu R$22,8 milhões do Programa.
Cada família também recebeu o cartão Minha Casa Melhor, para a compra de eletrodomésticos e para
mobiliar a casa. O balanço apresentado pela Presidenta Dilma do Programa em nosso Estado só reforça o quanto
o Governo Federal vem dando atenção a essa área. Trinta e uma mil casas estão contratadas no Espírito Santo,
beneficiando cerca de 50 mil famílias capixabas.
Além disso, o empreendimento em Vila Velha foi contratado em três etapas, com investimento total de
R$62,2 milhões. Cada etapa conta com 496 moradias. Quando todas as etapas estiverem concluídas, serão beneficiadas quase seis mil pessoas, num total de 1.488 apartamentos, distribuídos em 31 blocos no residencial.
Vinte e seis dessas unidades estão adaptadas para pessoas com deficiência.
Esses novos investimentos anunciados pela Presidenta Dilma em nosso Estado se somam a um conjunto de ações políticas e obras no Espírito Santo. De 2011 a 2014, os investimentos federais no Estado chegam
a quase R$36 milhões de reais – isto mesmo: R$36 milhões de reais –, investimentos esses que beneficiam a
nossa gente, os capixabas e as capixabas, nas áreas de infraestrutura e logística, desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável.
Com o PAC, o Governo Federal está investindo mais de um bilhão só para oferta de água e serviços de
saneamento básico. No passado, conforme todos vocês sabem, ninguém gostava de destinar dinheiro a esgoto e a abastecimento de água, porque são investimentos que ficam embaixo da terra. Destaco que o nosso
governo gosta, porque, quando se coloca dinheiro em saneamento, como diz a Presidenta Dilma, você está
colocando dinheiro na saúde das pessoas, ou seja, o cano pode estar enterrado, o efeito disso não. O efeito
está na vida das pessoas, porque, quando se investe em saneamento, está se investindo na saúde das pessoas.
Em drenagem e contenção de encostas, o Governo Federal está investindo, no Espírito Santo, 608 milhões. Um sexto desses recursos, mais ou menos, é em resposta às enchentes de 2013, do final do ano passado,
quando a Presidenta, como já citei, esteve sobrevoando as áreas atingidas.
Quero também destacar investimentos em saúde pública. Por meio do Programa Mais Médicos, criado
há um ano, já foram colocados, no Espírito Santo, 400 médicos. Eles estão atuando em 54 Municípios capixabas.
E esse médico tem uma prioridade. A prioridade dele é tratar com humanidade o paciente, a pessoa que está
doente, porque, na hora da doença, todo mundo quer ser tratado com humanidade. Como sabemos, 80% de
todos os problemas de saúde são resolvidos na unidade de saúde, no posto de saúde. O paciente não precisa
ir para o hospital nem para a UPA. O que isso significa? Significa que, ao levar para o Espírito Santo mais 400
médicos, consegue-se garantir cobertura para uma população de quase 1,5 milhão de pessoas.
Quero também informar, ainda, que, na passagem pelo Espírito Santo, a companheira Dilma também
participou da formatura de estudantes do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Espírito Santo tem 188 mil matriculados, em 69 Municípios, no Pronatec. Entre essas cidades, estão
diversas cidades do interior e da Grande Vitória – não vou citá-las aqui em função do nosso tempo. Foi com
alunos exatamente desses Municípios que a Presidenta participou da formatura.
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O Pronatec é um programa que considero estratégico para o Brasil se tornar uma nação desenvolvida.
Nosso País precisa da formação profissional dos seus trabalhadores, dos seus homens, das suas mulheres, dos
seus jovens. O Espírito Santo é um Estado com grandes oportunidades. Temos uma indústria naval forte. Temos
toda uma área de mineração, toda uma área industrial, e precisamos de uma série de profissionais especializados. Então, temos que apostar na qualificação do trabalho.
Como podem notar, não são poucos os investimentos do Governo Federal em meu Estado.
Quero finalizar, Sr. Presidente, demais Senadores aqui presentes, agradecendo à Presidenta Dilma por
mais essa visita ao Espírito Santo.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria, neste momento, de reforçar aqui, saudando, mais uma vez, a visita da Presidenta Dilma, que foi recebida com muita alegria pelo povo capixaba nos dois eventos que foram
realizados, tanto na formatura do Pronatec quanto na entrega das 496 moradias à população capixaba.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Um abraço a todos vocês.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Com a palavra V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Sem revisão do orador.) – Muito grato a V. Exª.
Sr. Presidente, minha presença neste instante é para homenagear a memória de um homem simples e
cordial que tive a oportunidade de conhecer e por quem guardo respeito e muitas saudades. Trata-se do jornalista Marciano Lopes, que faleceu no dia 8 de julho, aos 74 anos, em Campo Grande, capital do meu Estado,
Mato Grosso do Sul, em decorrência de Acidente Vascular Cerebral.
Iniciou-se como jornalista do extinto Jornal do Comércio, aliás, jornal pioneiro da imprensa na capital do
meu Estado. Após deixar o periódico, fundou o semanário O Repórter, onde atuou até a sua morte.
O Repórter, Sr. Presidente, era uma espécie de tabloide de elaboração artesanal e de circulação praticamente gratuita, no qual ele fazia quase tudo: era redator, revisor e editor. O que mais me agradava era que a
linha editorial do periódico não era ferina nem de elogios fáceis; era justa.
Era o Marciano uma pessoa agradável e, na simplicidade dele, conseguia a simpatia de todos. Sua personalidade se destacava pela afabilidade. Conheci-o quando estava iniciando a minha carreira política, enquanto
Deputado, nos anos 70, e sempre vi nele o mesmo porte.
Pelas características de sua própria vida e pelo respeito que ele tinha de todos os seus colegas de imprensa e de homens públicos com quem conviveu, entre os quais me incluo, a morte dele está certamente sendo
sentida no coração de todos os seus conterrâneos sul-mato-grossenses.
Que fique registrado, Sr. Presidente, nos Anais desta Casa, esses meus sentimentos pela sua ausência
eterna e a minha solidariedade à sua família.
Muito grato a V. Exª pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco Maioria/PMDB – RS) – Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, quem nos assiste pela TV Senado e nos ouve pela
Rádio Senado, eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar especialmente – já o fiz, mas o faço novamente
– todos os guardas municipais e as guardas municipais que estão aqui representando vários Estados brasileiros. Meu respeito pelo trabalho que vocês fazem, pela importância que têm na segurança pública deste País.
Tenho certeza que, hoje ou o mais tardar amanhã, esta Casa vai, sim, apreciar o PLC nº 39, que dispõe sobre o
Estatuto das Guardas Municipais e faz uma grande justiça à categoria, mas também ajuda, e muito, na segurança pública do nosso Brasil. Então, parabéns pela luta de vocês e por vocês estarem aqui hoje.
(Manifestação da galeria.)
Obrigada.
Eu queria, Sr. Presidente, antes de entrar no assunto que me traz a esta tribuna, que é o assunto da aposentadoria das donas de casa, apenas reforçar o que ouvi aqui de vários colegas que me antecederam em relação à realização da Copa do Mundo. E faço isso – já foi muito dito –, porque tive a oportunidade de, ao lado
da Presidenta Dilma, por quase três anos como Chefe da Casa Civil, acompanhar o esforço do Governo para a
realização desse evento.
Entristecia-me muito quando eu chegava a este plenário e nós tínhamos várias críticas, vários Senadores, Senadoras falando que a Copa não teria sucesso e que ela não se realizaria, e muitos órgãos de imprensa
fazendo coro a essas colocações.
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Por mais que tentássemos explicar que as coisas estavam organizadas, que o Governo tinha se preparado, que as coisas estavam saindo, nós não conseguíamos encontrar espaço para isso. De fato, era um embate
difícil, era falar ao vento.
Então, fico feliz, porque hoje nós conseguimos ter não só o reconhecimento dos brasileiros, mas também
o reconhecimento internacional de que o Brasil foi capaz de realizar um grande evento como esse. Um evento
que teve organização nos estádios, um evento que teve a segurança pública colocada para a comunidade, um
evento que teve os serviços de comunicação e de energia elétrica em perfeita ordem, enfim, e, sobretudo, a
alegria do povo brasileiro em receber todas as delegações que vieram para cá.
Então, eu queria parabenizar a nossa população, o povo brasileiro, parabenizar a Presidenta Dilma pela
condução desse processo.
Eu queria parabenizar o Ministro Aldo, nosso Ministro dos Esportes, que sempre, com muita diligência,
cuidou de tudo aquilo que era importante e necessário para a Copa, acompanhando junto com a Casa Civil –
lembro-me, à época – e continuou acompanhando todas as ações dos demais Ministérios.
Quero cumprimentar o Senador Aloizio Mercadante, Chefe da Casa Civil, que sei que continuou o trabalho de coordenação junto com a equipe, com Gilson Bittencourt, com Luís Padilha, que tanto se esforçaram
para que esse evento desse certo.
O Ministro José Eduardo Cardozo, responsável pela segurança da Copa. A integração que foi feita, os centros de comando e controle, com certeza esse é um dos grandes legados que deixamos para a segurança pública deste País, a integração das forças de segurança do País, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica,
a Polícia Civil, a Polícia Militar, as guardas municipais que atuaram nesse processo, a Polícia Rodoviária Federal,
a Policia Federal, todos atuaram de forma organizada, integrada, para garantir a segurança da Copa, garantir
a segurança das pessoas, garantir a segurança dos turistas, garantir a segurança da infraestrutura nacional.
Cumprimentar o Ministro Lobão, de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia realizou mais de
200 obras para garantir o suprimento de energia. Não tivemos nenhum problema durante a transmissão dos
jogos, nem em estádios, nem nas Fan Fests, nem nas cidades-sede.
Eu queria também parabenizar o Ministro Paulo Bernardo. Foram mais de 517 horas de transmissão de
jogos; tivemos o funcionamento da internet, das redes.
Eu queria aqui, também, parabenizar o Ministro da Aviação Civil, junto com a Infraero, o Presidente Gustavo. Aumentamos em 52% a capacidade dos nossos aeroportos e não tivemos nenhum problema nos aeroportos do País.
O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o do Turismo; o BNDES, responsável pelas operações
de crédito para os estádios; o Ministério do Planejamento, que cuidou das obras de mobilidade, junto com as
cidades; o Ministério da Fazenda.
Enfim, esse foi um evento, Sr. Presidente, que mobilizou todo o Governo Federal. Tive a oportunidade
e a honra de estar no Governo Federal durante esse período em que os órgãos foram mobilizados e em que
construímos a organização da Copa do Mundo.
Então, eu queria parabenizar muito o esforço feito pelo Governo.
Agradeço muito ao povo brasileiro pela alegria de receber todos os turistas, de todos os lugares, que
vieram aqui assistir aos jogos. Com certeza, também divido com o povo a tristeza de não termos levado a taça,
o hexacampeonato. Mas isso é da vida, é do jogo. O que importa saber é que o Brasil conseguiu, sim, mostrar
ao mundo que é capaz de organizar, com tanto cuidado, um evento como esse, como foi o evento da Copa
do Mundo.
Então, eu queria parabenizar e dizer, Sr. Presidente, que o que me traz hoje aqui é uma matéria de suma
importância para a vida das mulheres deste País, que é a aposentadoria das donas de casa.
Em 2011, nós conseguimos um grande avanço, aprovado aqui por este Plenário, aprovado pelo Congresso Nacional, que foi reconhecer que as mulheres donas de casa, que já podiam ser contribuintes do sistema de
Previdência, poderiam fazê-lo através de uma contribuição menor, considerando a sua realidade econômico-financeira – as mulheres de baixa renda.
Portanto, desde 2011, as mulheres donas de casa contribuem, podem contribuir para o sistema previdenciário com 5% em relação ao salário mínimo. Isso, hoje, dá em torno de R$37 por mês. Com R$37 por mês,
as mulheres donas de casa que são cadastradas no Cadastro Único, nos Municípios e suas cidades, podem ser
contribuintes do sistema de Previdência. Com um ano de contribuição, essas mulheres já têm direito a alguns
benefícios a que têm direito todos os trabalhadores brasileiros, quais sejam: primeiro, a licença saúde, se a mulher precisar; segundo, a licença maternidade; terceiro, aposentadoria por invalidez; quarto, se os seus filhos
precisarem, o benefício da pensão caso ela venha a falecer. É muito importante explicar para as mulheres do-
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nas de casa brasileiras que elas já têm direito a requisitar esses benefícios com apenas um ano de contribuição
ao INSS, à Previdência Social.
Por isso nós estamos fazendo uma campanha, Sr. Presidente. Editei pelo Senado da República um material que fala especificamente sobre a aposentadoria das donas de casa e também sobre os projetos em benefício das mulheres, para que as mulheres possam procurar os seus direitos. Que vão à agência do INSS, que
procurem as suas prefeituras e sejam contribuintes da Previdência Social. Qualquer dúvida, as mulheres devem
acionar o 135, que é ligação gratuita para a Previdência Social, ou o 180, que é ligação gratuita para a Central
de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres.
Por que estou falando disso hoje? Porque tenho visitado o meu Estado, conversado com diversas mulheres em diversos Municípios paranaenses e elas têm me relatado a dificuldade de acessar esse benefício, que
muitas vezes a agência local do INSS diz que esse não é um direito que está regulamentado, coloca dificuldades,
diz, por exemplo, que quem é beneficiário do Bolsa Família não pode ser também contribuinte do sistema de
previdência e ser beneficiária da Previdência Social como dona de casa.
Isso não é verdade! As mulheres donas de casa podem ser contribuintes da Previdência. Como contribuintes, elas têm direito aos benefícios, independentemente se ela é beneficiária do Bolsa Família ou de qualquer outro projeto social do Governo Federal.
Então queria deixar isso claro, a importância de as mulheres procurarem os seus direitos e, sobretudo, denunciarem quando esse direito não for reconhecido pelo instituto da Previdência lá da sua cidade, do seu Estado.
Para a aposentadoria, a mulher tem que contribuir por 15 anos e ter, no mínimo, 60 anos de idade. A
Previdência é contributiva, portanto há que ter contribuição. Já é um tempo muito menor do que para os demais trabalhadores, entretanto temos um projeto que já foi aprovado nesta Casa, no Senado da República, e
hoje se encontra na Câmara dos Deputados, um projeto que estabelece um mecanismo de diferenciação de
tempo de contribuição em relação à idade da mulher na data em que a legislação foi aprovada. Não é justo
que uma mulher com 60 anos ou mais tenha que contribuir por 15 anos para ter direito à aposentadoria se ela
sempre foi dona de casa.
Portanto, no projeto que apresentamos, as mulheres com 60 anos ou mais contribuiriam com apenas
dois anos para ter direito à aposentadoria pelo INSS.
Ainda é um projeto, já foi aprovado no Senado e está tramitando na Câmara. Essa mudança, ainda não
conseguimos fazer, mas tenho certeza de que a Câmara dos Deputados, a quem faço um apelo, terá sensibilidade para discutir e votar esta matéria, que é tão necessária para o reconhecimento dos direitos da mulheres.
É um trabalho que nunca foi remunerado, nem sequer reconhecido pela maioria da sociedade brasileira,
que é o trabalho de cuidar: cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, dedicar-se quase que 24 horas
por dia ao cuidado das atividades domésticas. Portanto é uma questão de justiça esse reconhecimento.
Quero reforçar aqui – e por isso pedi a palavra –, tendo em vista o que eu tenho encontrado na minha
caminhada no Estado do Paraná, que hoje já é um direito da mulher dona de casa ser contribuinte do Sistema da Previdência Social. E contribuir com apenas 5% do salário mínimo. O único requisito é que ela esteja no
cadastro único que a prefeitura do seu Município faz, nada além disso. Mesmo que seja beneficiária do Bolsa
Família, ela pode ser contribuinte da Previdência e pode se aposentar como dona de casa.
Então eu quero reforçar aqui para que as donas de casa, seus familiares procurem esse direito. Vão à
agência do INSS. E, se tiverem dificuldade, liguem para o 135 ou o 180. A ligação é gratuita, para que as mulheres possam ter as informações necessárias e acessar esse benefício que foi uma conquista de todas as mulheres brasileiras, das Parlamentares daqui do Congresso Nacional e um reconhecimento, sobretudo, do Estado
brasileiro aos serviços, ao trabalho que essas mulheres prestam e prestaram à sociedade, sem nunca ter esses
direitos reconhecidos, aliás sem nunca ter o seu trabalho reconhecido.
Então, pelas mulheres, em nome das mulheres donas de casa, eu queria, Sr. Presidente, fazer esse alerta
e também fazer um apelo à Previdência Social, ao Ministério da Previdência. Já falei com o Ministro Garibaldi,
também falei com o nosso Secretário-Executivo do Ministério da Previdência para que possam ser tomadas as
devidas providências a fim de que todas as agências do INSS sejam esclarecidas. E, quando a mulher dona de
casa for buscar o seu auxílio, for lá para contribuir como dona de casa para a Previdência, que ela possa fazer
essa contribuição e acessar os benefícios, tanto os benefícios que são inerentes à realidade social de todos os
trabalhadores, assistência à saúde, auxílio saúde, auxílio maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão
para os filhos em caso de morte, como a aposentadoria que lhe é devida sendo que ela cumpre com os benefícios de pagamento e de idade.
Agradeço, Sr. Presidente, esta oportunidade e agradeço a todos os que estão vendo o pronunciamento
pela TV Senado e ouvindo pela Rádio Senado, pedindo novamente que esses esclarecimentos sejam passados
às famílias, às donas de casa, para que possam buscar os seus direitos.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Gleisi Hoffmann, o Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senadora.
Eu chamo agora o Senador Valdir Raupp, para falar em nome do PMDB, como Líder inscrito.
Não estando o Senador Valdir Raupp, eu chamo o Senador Pedro Simon, inscrito.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, ontem e hoje, inúmeros pronunciamentos foram feitos nesta Casa com relação ao final da Copa do Mundo. É compreensível, é racional, afinal o Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanhou o final da Copa do Mundo.
As manifestações se dividiram nesta tribuna, umas de oposição, de lamento, que é um lamento de todos nós, da derrota, e derrota infelizmente fragorosa da equipe brasileira, e outras do Governo manifestando
o êxito dos jogos, que, indiscutivelmente, tiveram grande prestígio.
Eu venho para me situar no meio dessas posições.
Primeiro, eu fiquei emocionado em verificar o contexto geral da Copa do Mundo. Aqueles chamativos,
aquela propaganda feita por alguns mascarados conclamando a movimentação dos jovens, de protesto na
hora do jogo, que eu viesse à tribuna para lamentar e fazer um apelo para que isso não acontecesse. Não era o
momento, momento em que estávamos realizando a Copa do Mundo, em que o mundo olharia para nós. Não
era a hora de fazermos aquele tipo de ação que eles estavam convocando.
Fiquei feliz em saber que a agitação aqui, ali e acolá foi praticamente inexpressiva e que a participação
do povo brasileiro foi realmente importante. O interessante, inclusive é de salientar-se, que, se analisar um foco,
um ponto em que há uma imensa emoção por parte de todos, é o povo brasileiro. Diz a imprensa que tiveram
visitantes de mais de 200 países e se verificaram lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós, gaúchos, com os
argentinos, vizinhos nossos, em rixas permanentes no campo esportivo e uruguaios, vizinhos nossos, em rixas
também permanentes no campo esportivo. E na última vez, na outra Copa do Mundo, realizada lá em 1950 no
Brasil, eles, uruguaios, nos levaram a Copa.
Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi uma festa, uma invasão de cem mil argentinos em Porto Alegre. E houve uma convivência pacífica, fraterna. Realmente era interessante ouvir argentinos dizendo: “Eu não
sabia que o povo brasileiro era tão amigo, eu não sabia que o povo brasileiro era tão educado, eu não sabia
que os brasileiros eram tão risonhos, tão felizes com a vida”. Isso aconteceu e isso foi real.
Se nós analisarmos que praticamente o mundo inteiro esteve, pela televisão, assistindo, eu acho que foi,
talvez, o momento mais importante em que o nosso País e o nosso povo estiveram expostos e foram respeitados no mundo inteiro. Esse aspecto é positivo. Não há dúvida de que foi positivo.
Em termos de esporte, eu também acho que se deve analisar essa questão. A organização, a convocação dos jogadores, o período em que eles estiveram reunidos, a liderança e o comando do técnico que já foi
campeão do mundo, que já foi campeão da Copa das Confederações, que chegou às finais com a Seleção de
Portugal e tem o respeito de todos, exatamente pela sua capacidade ética, moral e profissional, não houve
dúvida, nenhuma interrogação com relação às suas convocações. Geralmente numa Copa se diz: mas deixou
o Romário? O Romário tinha que estar lá! Mas deixaram o Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho Gaúcho tinha
que estar lá! Dessa vez eu não ouvi, em nenhum momento, “faltou fulano”, “faltou beltrano”. Na verdade, foram
convocados os melhores. Cá entre nós, eu acho que o centroavante, aquele não precisava estar. É o único a que
eu faço restrições. Foram convocados os melhores. Na minha opinião, há de se convir que este ano a safra de
jogadores não estava no seu melhor período. E isso ficou provado.
Fazer a análise de que nós perdemos com o vexame de 7x1 e logo depois, de 3x0, é uma análise que
deve ser feita. Acho realmente que devemos estudar não com CPI, muito menos com órgão oficial. Vamos criar
agora uma entidade do governo para orientar e coordenar o futebol brasileiro? Obrigado, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco são centenas de funções gratificadas e não sei mais o quê.
Uma coisa me chamou a atenção: um analista da Globo News mostrando que, na Seleção da Alemanha,
dos 23 jogadores, 3 jogavam fora da Alemanha, os outros todos jogavam na Alemanha. No Brasil, dos 23 jogadores convocados para a Seleção, dois jogavam no Brasil; os outros 21 jogavam fora do Brasil. Dos dois, um era
o Fred, que todos lamentam, e o outro era o terceiro goleiro. Aí se faz a pergunta: podem-se realmente reunir,
em 30, 40 dias, pessoas que jogam em mundos diferentes, um no Oriente, outro no extremo Oriente, outro
na Europa, outro na América Central? Podem essas pessoas se reunir e de repente fazer uma confraternização
humana e no campo de futebol? Eu não sei. Eu não sei, mas essa pergunta, desde que a ouvi, fiquei me perguntando. E aí me lembrei daquilo que desde o início da tribuna lamentei na Lei Pelé.
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A Lei Pelé ao lado de fazer justiça, digamos assim, com relação a alguns jogadores que diziam que, quanto ao clube como um todo e ao passe, o jogador era praticamente escravo do clube, que fazia dele o que queria. E com a Lei Pelé ficou livre, mas a Lei Pelé criou uma nova categoria para mim que não era necessária, que
foram os profissionais, os empresários de jogadores de futebol que compram o passe, ficam donos do passe
e vendem o passe.
Hoje, por exemplo, quando se vende um grande jogador por US$50 milhões desse clube para aquele
clube, um parte vai para o clube, e uma parte grossa vai para o empresário que tem dinheiro e faz disso uma
agenda de negócio. E daí essas pessoas são as mais entusiasmadas. E agora um aspecto novo: eles não levam
o jogador de futebol quando ele já é craque, quando ele já é um grande jogador, como fizeram com o jogador
da Argentina. O grande herói da Argentina, considerado o melhor jogador da Copa, saiu da Argentina com 14,
15 anos. Com 15 anos o Real Madrid o levou com a mãe, o pai, a família, para morarem na Espanha e desde
aquela época está lá, praticamente é um espanhol. Só veio à Argentina na hora jogar.
Acho que essas análises nós podemos fazer. Nós devemos fazer!
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador Pedro Simon, é óbvio que quando V.
Exª tocou nessa questão do futebol chamou a atenção uma coisa, a presença de jogadores da Seleção alemã,
que por sinal escolheu a Bahia, talvez essa tenha sido a maior sorte da delegação alemã. E escolheu a Bahia,
Senador Pedro Simon, não só pelas belezas de Santo André, lá em Santa Cruz de Cabrália, mas principalmente
por ser o ponto estratégico para o deslocamento da Seleção alemã. Ali era o ponto mais próximo dos estádios,
inclusive a Alemanha já estava prevendo ir à final, para ir ao Rio de Janeiro era melhor sair daquela região, era
mais perto, porque ficava equidistante em uma relação, por exemplo, com Fortaleza, com Salvador, com Belo
Horizonte, fez essa escolha. E V. Exª tocou em uma coisa que é fundamental, tem a ver com o que acontece no
dia a dia, então não só na Copa. Na hora do gol do Mario Götze a Seleção alemã tinha, Senador Pedro Simon,
sete jogadores em campo que pertencem ao Bayern de Munique, sete, da muralha, o goleiro, até, inclusive, o
autor do gol. Sete jogadores de um time que é uma das referências mundiais. Aí, eu digo a V. Exª: na hora em
que convocamos a nossa Seleção, no máximo, nós tínhamos dois jogadores...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Brasileiros.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... que jogam em clubes no Brasil...
(Soa a campainha.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... o Fred, no Fluminense; o Jô, no Atlético Mineiro. Então, este é o resultado: nós perdemos a capacidade aqui não só de formação como também de aprimorar essa questão dos times que jogam no Brasil, portanto perdemos competitividade. E juntamos os outros 21
– porque são 23, não é isso? –, catando um aqui e outro acolá, que se encontraram só no momento da Copa,
nem se assistem, ou até os que são parceiros de clube poderiam até jogar ali juntos. Portanto, este é o resultado: é exatamente a degradação do futebol brasileiro que se apresentou como resultado nessa Copa do Mundo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Eu agradeço muito a V. Exª.
Estão falando em convocar agora um técnico estrangeiro. Podem até convocar. Eu acho que o técnico
brasileiro foi muito competente, acho que ele fez o que ele podia fazer, acho que perdemos porque tínhamos
que perder. Acho que o Governo realizou o que podia fazer. Exagerou. A FIFA disse que, se dependesse dela,
seriam oito, no máximo, dez estádios e que o Lula queria 16 a 18 estádios. Fizeram, as obras estão feitas, algumas precisam acabar.
Acho que, se o Governo apostou na Copa do Mundo para, como resultado, ganhar a eleição, jogou dinheiro fora, porque, na verdade, não vejo como haverá votos para o Governo por causa dos 7 a 0. Se a oposição
jogou em bater no Governo depois de que o Brasil perdesse, também não foi o caso, porque o que somou foi
o resultado, somou para o Brasil, para o país Brasil; nós, apaixonados pelo futebol, sofremos.
Eu era um guri e lembro até hoje quando chorei. De uma hora para outra, o gol de Ghiggia, ao final, que
nós não imaginávamos.
Entramos campeões. Com 1 a 0, já éramos campeões, e, de repente, 2 a 1 a favor do Uruguai. Desta vez,
foi realmente algo inesperado. Eu não me lembro, na minha vida, de ter sentido uma emoção tão indescritível
como aqueles gols um atrás do outro que eles fizeram. Aqueles 6 a 0 foram qualquer coisa realmente fantástica. Não dá para dizer que foi apenas uma vez. Eu não entendo como aconteceu, porque, três dias depois, levamos 3 a 0. Valeu a pena, Sr. Presidente. Valeu a pena. E o Brasil ganhou uma grande lição. Tenho certeza de
que deveremos reparar equívocos e erros no nosso futebol. Devemos entender que o Brasil criou um futebol
real, um futebol profissional, popular. Nas vilas, nos bairros, nos campos, nas ruas, as crianças de pé descalço,
peladas. Hoje, isso não mais existe. Na minha cidade, em Porto Alegre, na minha região, não tem mais onde
encontrar uma pelada para se jogar bola. Hoje, a coisa é mais profissionalizada. O Brasil tem que dar uns lances
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a mais. Eu acredito que dará. Eu acredito que valeu a pena. Eu acredito que essa imagem que nós vendemos
para o mundo valeu a pena.
Por isso, digo aqui, com todo respeito: não ganhou o Governo. Se jogou tudo o que jogou para ganhar
votos, é capaz de perder mais do que ganhou. E não ganharam aqueles que queriam transformar o Brasil numa
anarquia para, na hora dos jogos, sair uma confusão que vendesse essa imagem para o exterior. Eu acho que
o Brasil ganhou. E, ganhando o Brasil, foi bom para nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, com a palavra, V. Exª, pela ordem.
Em seguida, nós começaremos a Ordem do Dia. Nós fizemos um acordo com os Líderes partidários para
avançarmos na nossa pauta e deliberamos – e é importante anunciar à Casa – que teremos reuniões ordinárias nos dias 5 e 6 de agosto, desde já convocadas, e, a partir daí, só teremos sessões ordinárias – deliberativas,
portanto – quando tivermos a aquiescência da maioria dos Líderes partidários.
Há uma preocupação de todos nós e do País com relação à repercussão financeira de algumas matérias
que possam ser aprovadas apressadamente.
Há uma recomendação dos Líderes no sentido de que nós mantenhamos o Congresso aberto, funcionando, discutindo as matérias, reunindo suas comissões permanentes. No entanto, as sessões deliberativas só
acontecerão com a aquiescência da maioria dos Líderes partidários. Então, nós já convocamos, com a aquiescência dos Líderes, para 5 e 6 e, a partir daí, só convocaremos com a decisão da maioria dos Líderes. Assim, nós
compatibilizaremos o funcionamento do Congresso Nacional com a realização das eleições gerais no Brasil –
praticamente gerais.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, era exatamente no sentido de colocar a V. Exª o entendimento que aconteceu com os Líderes.
Na oportunidade, cumprimentamos o Dr. Bruno Dantas, que acaba de ser aprovado pela Câmara dos
Deputados para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas de União. Já aqui receba, em nosso nome, o cumprimento da Base Aliada e dos Senadores e Senadoras desta Casa, que já haviam aprovado a indicação de V. Exª
anteriormente. Portanto, cumprimentos ao novo Ministro do Tribunal de Contas da União, o Dr. Bruno Dantas.
Sr. Presidente, como eu dizia, houve o entendimento entre os Líderes, já anunciado por V. Exª, que estabeleceu uma pauta de entendimento para votação em que as medidas provisórias que estão na pauta, na Ordem do Dia serão votadas, além de alguns projetos que são consensuais e que serão votados, todos eles, com
o zelo e com o cuidado de não pressionarmos neste momento os gastos públicos.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, solicito à Secretaria-Geral da Mesa que, antes do início da Ordem do Dia,
possa ser lido o requerimento para a urgência do projeto de Lei de Informática, de acordo com o entendimento
dos Líderes, a fim de que possa ser votado no dia de amanhã, bem como o requerimento de calendário especial.
Pelo Regimento, nós teríamos de ler o requerimento de urgência antes do início da Ordem do Dia. Portanto,
peço à Secretaria da Mesa para que se possa ler o requerimento de urgência da Lei de Informática, cumprindo
o entendimento que viabiliza, com todas as Lideranças, a votação da prorrogação da Lei de Informática, bem
como o calendário especial que trata da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, aprovada
pela Câmara, cujo parecer, amanhã, de acordo com a coordenação do Presidente Vital do Rêgo, será votado
pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, solicito a V. Exª que, através da Secretaria, possa ler o requerimento de urgência, para que ele possa ser deliberado, das duas matérias aqui mencionadas, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador José Agripino.
Com a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
só para ratificar a manifestação feita pelo Líder do Governo, com a qual nós estamos inteiramente de acordo –
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e ele relatou, com fidedignidade, os termos da reunião de Líderes ocorrida –, ratificar o entendimento em torno da votação do calendário da Zona Franca de Manaus, a prorrogação por 50 anos, o que, aliás, é um desejo
unânime das Lideranças do Amazonas – o Senador Eduardo Braga, o Governador do Estado, o ex-Governador
e o Prefeito Arthur Virgílio, que falou comigo e pediu empenho especial em torno dessa matéria. Eu acho que
ela é meritória e conta com o nosso absoluto endosso, absoluto endosso.
Agora, com essas palavras, eu queria pedir à Presidência que procedesse à leitura da mensagem de indicação do Dr. Luiz Alberto Gurgel, indicado pela Presidente da República para exercer as funções de Ministro do STJ.
Essa matéria encontra-se sobre a mesa já há bastante tempo e eu gostaria – acho que a Casa gostaria – de
ver a mensagem lida para que, na CCJ de amanhã, pudesse ocorrer a sabatina tanto do Dr. Emmanuel Pereira,
indicado para a renovação do CNJ, cujo Relator Mozarildo Cavalcanti está com o relatório pronto para ser lido,
como a sabatina do Dr. Luiz Alberto Gurgel, indicado para Ministro do STJ.
Eu pediria a V. Exª que, por obséquio, recomendasse a leitura desta matéria para que pudesse haver a
sabatina na reunião de amanhã, e, se possível, se os Líderes concordarem, em regime de urgência, a matéria
vir para votação em plenário na parte da tarde.
É o apelo que faço a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero dizer ao Senador José Agripino... Primeiro lhe agradecer pela intervenção e fazer um apelo ao Senador Vital do Rêgo, para que nós possamos, com a participação dos Líderes, dos Senadores e das Senadoras, excepcionalizar a tramitação desta
matéria, de modo que, como pede o Senador José Agripino, nós possamos fazer a sabatina amanhã e, amanhã
mesmo, votar o nome do Ministro Gurgel aqui, no plenário do Senado Federal.
Da nossa parte, faremos qualquer esforço no sentido de aprovarmos esse calendário de tramitação para
que, até amanhã, nós possamos apreciar o nome do Ministro Gurgel, que, para a satisfação de todos nós, comporá
– tenho certeza – o Superior Tribunal de Justiça, como um representante da Região Nordeste naquele Tribunal.
Senador Randolfe Rodrigues e Senador Marcelo Crivella.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente,
quero só ratificar os termos que o Senador Eduardo Braga aqui apresenta, que foram os termos da reunião de
Líderes de ainda há pouco, e peço só um esclarecimento de V. Exª e da Mesa. Apresentado agora o calendário
especial e aprovado amanhã na CCJ e lido agora o requerimento de urgência dos Líderes ao PLC 61, que é da Lei
de Informática, eu pergunto a V. Exª: o PLC 61 será votado amanhã junto com a PEC da Zona Franca, perfeito?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Exatamente foi essa a combinação
que nós tivemos com os Líderes partidários. E essa matéria também será lida juntamente com outras matérias
pelo Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Jorge Viana.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – E votadas ambas amanhã, dentro
do nosso esforço concentrado. Entendi.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essas matérias serão, portanto, votadas amanhã.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Agradeço a V. Exª.
Só quero destacar, Sr. Presidente, que a matéria, o PLC 61, traz o art. 3º, muito importante para os Estados
da Amazônia, aprovado na Câmara dos Deputados, que prorroga as Áreas de Livre Comércio dos Estados da
Amazônia – as Áreas de Livre Comércio do Amapá, de Macapá e Santana, de Roraima, de Rondônia, do Acre e
do Amazonas, as 11 Áreas de Livre Comércio da Amazônia – por mais 30 anos. E é de fundamental importância, junto com a prorrogação da Zona Franca de Manaus, termos esses instrumentos de desenvolvimento para
a Amazônia.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Estão nos pedindo a palavra o Senador Marcelo Crivella, o Senador Mozarildo Cavalcanti e o Senador Waldemir Moka. Se nós pudermos combinar
esse procedimento, eu queria passar a palavra para o Senador Jorge Viana fazer a leitura, que é rápida, do Expediente. Em seguida, nós daremos a palavra a todos os senhores.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Muito bem.
Obrigado, Presidente.
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2014, que altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei 8.387,
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de 30 de dezembro de 1991, e revoga dispositivo da Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, para dispor sobre
a prorrogação de prazo dos benefícios fiscais para a capacitação do setor de tecnologia da informação (Lei de
Informática).
Senador Eduardo Braga, Líder do Governo.
O requerimento é assinado por um grande número de Líderes, atendendo ao Regimento da Casa.
É o seguinte o teor do requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria será votada na Ordem
do Dia de hoje, conforme combinação com os Líderes partidários.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mensagem n°55, de 2014 (nº 147/2014, na origem), da Senhora Presidenta da República.
Nos termos do inciso I, parágrafo único, do art. 104 da Constituição, submeto à consideração de V. Exas o
nome do Sr. Luiz Alberto Gurgel de Faria, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede na
cidade do Recife, Estado de Pernambuco, para compor o Superior Tribunal de Justiça no cargo de Ministro, na
vaga destinada a juízes federais dos tribunais regionais federais, decorrente da aposentadoria da Srª Ministra
Eliana Calmon Alves.
Brasília, 4 de julho de 2014. Presidenta Dilma Rousseff.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vou conceder a palavra, pela ordem,
ao Senador Marcelo Crivella, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, ao Senador Moka e à Senadora Gleisi.
Com a palavra, V. Exª, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco Apoio Governo/PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de me somar aos Senadores que já fizeram apelo para nós votarmos, se possível, até com prioridade na ordem, o item 5 da pauta, que trata da regulamentação do §8º, do art.
144 da Constituição Federal, que é o estatuto da nossa guarda municipal, instrumento importantíssimo para a
segurança pública do nosso País. Então, Sr. Presidente, fica consignado aqui o apelo da Liderança do PRB para
votarmos o mais rápido possível o item 5 da pauta.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Queria comunicar ao Senador Marcelo
Crivella e aos Srs. Senadores que, com relação ao PLC 39, que institui normas gerais para as guardas municipais,
entre elas que o Município pode criar por lei sua guarda municipal, que a guarda municipal é subordinada ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, define o limite de efetivo das guardas municipais, não houve acordo para
apreciação dessa matéria hoje e amanhã. Essa matéria remanescerá na Ordem do Dia, mas nós vamos construir um acordo com os Líderes partidários para que possamos apreciar essa matéria – quem sabe, é o nosso
esforço – em 5 e 6.
Aliás, eu vou...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco Apoio Governo/PRB – RJ) – Presidente, apenas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... excepcionalizar a intervenção da
Senadora Gleisi.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco Apoio Governo/PRB – RJ) – Apenas para dizer que sou favorável, Presidente. O PRB apoia o Estatuto da Guarda Municipal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos.
Nós tínhamos assumido um compromisso com a Senadora Gleisi no sentido de que essa matéria constaria da Ordem do Dia, porque havia um esforço da Senadora Gleisi e um esforço da Mesa para que nós pudéssemos decidir sobre essa matéria, que é importantíssima para o Brasil e diz respeito a uma grande quantidade de
guardas municipais em todo o País. No entanto, em função de não haver um acordo no Colégio de Líderes do
Senado Federal, nós vamos deixar essa matéria... Eu peço até desculpas à Senadora Gleisi, que insistentemente
tem pedido essa matéria, tem colaborado na sua instrução, nas etapas preparatórias, para que nós possamos
avaliar, apreciar – melhor dizendo – essa matéria em 5 e 6.
Eu concedo rapidamente, excepcionalizando, a palavra à Senadora Gleisi. Em seguida, ao Senador Mozarildo, ao Senador Moka, ao Senador Paim e ao Senador Valdir Raupp.
Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço também meus colegas por me deixarem falar antes.
Sr. Presidente, eu entendo o esforço de V. Exª, entendo a decisão também do Colégio de Líderes. Sei que
são várias matérias em pauta, e só as que absolutamente têm acordo entram, quando o Colégio se reúne, para
fazer a avaliação, mas eu queria fazer um apelo, que já não é mais a V. Exª, porque todos os apelos que fiz a V.
Exª aqui, quero reconhecer de público, V. Exª aceitou, V. Exª colocou prontamente na Ordem do Dia, V. Exª se
comprometeu com a votação dessa matéria. Portanto, eu quero lhe agradecer muito o esforço.
Eu queria fazer um apelo aos nossos Líderes, ao Colégio de Líderes, porque é uma matéria que não impacta em relação à questão financeira nem da União, nem dos Estados, nem dos Municípios. Ela tão somente
regulamenta o exercício da guarda municipal, instituindo o estatuto nacional, o que é muito importante. É
uma matéria que passou pela Câmara dos Deputados e teve aprovação; nós fizemos o relatório na Comissão
de Constituição e Justiça e foi aprovada por unanimidade; havia algumas emendas, nós negociamos essas
emendas, para que elas não fossem apostas, e essa matéria não precisasse retornar à Câmara.
Tenho certeza de que pode haver questões a serem consertadas, inclusive por parte das próprias guardas municipais, mas avaliamos que o momento seria importante e oportuno agora, para que não perdêssemos
tempo. E possíveis correções e equilíbrios que nós tenhamos que fazer na lei nós podemos fazer na sequência,
com projetos de lei a serem apresentados pelos Senadores ou pelos Deputados.
Então, Presidente, mesmo entendendo a sua posição, mesmo entendendo que V. Exª é porta-voz num
acordo de Líderes e agradecendo novamente V. Exª pelo esforço de colocação na pauta, pela sensibilidade que
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V. Exª está demonstrando, eu queria fazer um apelo ao nosso Colégio de Líderes para que nós pudéssemos
sentar agora e conversar, para que nós pudéssemos entrar num acordo e votar essa matéria se não hoje, amanhã, Sr. Presidente, para que realmente possamos fazer justiça às guardas municipais, mas também possamos
dar ao povo brasileiro mais uma solução, mais um apoio à segurança pública nacional. Então, eu queria deixar
esse apelo ao nosso Colégio de Líderes.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer à Senadora Gleisi e
aos Srs. Senadores que eu me comprometo com a realização dessa reunião, para que nós possamos, aparando as dificuldades de mérito, tentar apreciar essa matéria ainda nessas convocações deliberativas do Senado
Federal. Eu vou envidar todos os esforços para que, amanhã, nós possamos ter uma conversa com os Líderes
partidários nesse sentido.
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Presidente, uns dos assuntos de que eu iria falar era justamente sobre esse projeto das guardas municipais
– eu tinha apresentado emendas –, mas vou deixar para me debruçar sobre isso e detalhar no momento em
que for apreciado o projeto. Eu queria fazer um apelo, que já fiz pessoalmente a V. Exª, para que fosse lido hoje
o Projeto nº 104, para que ele pudesse realmente ter andamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do
Senador Mozarildo. E, no compromisso que realizamos com os Líderes partidários, essa matéria será apreciada em 5 ou 6 de agosto, quando nós teremos novamente sessões deliberativas do Senado Federal. A matéria
será lida como pede V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
foi sabatinada, na Comissão de Assuntos Sociais, a Drª Martha Regina de Oliveira para a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Eu penso que nós temos condições de submeter ao Plenário a votação, e, por sinal,
foi votado lá por unanimidade. Ela é funcionária de carreira, com um currículo impecável.
Eu, na qualidade de Presidente da Comissão e atendendo vários Senadores, acho que seria oportuno
que pudéssemos colocar em votação o nome da Drª Martha Regina.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A matéria a que V. Exª se refere, Senador Waldemir Moka, já está pronta para ser apreciada na Ordem do Dia. Nós faremos isso com muita satisfação,
porque V. Exª pede.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, duas questões rápidas. A primeira delas é o apelo que faço, naturalmente, e sei que há um entendimento de V. Exª, do
Senador Simon, da Senadora Ana Amélia, no sentido de que os dois empréstimos do Rio Grande do Sul sejam
apreciados nesta tarde. E a segunda questão é cumprimentar o relatório da Senadora Gleisi Hoffmann sobre
o Estatuto dos Guardas Municipais, que eu tenho certeza de que também V. Exª vai encaminhar para votação,
da forma que a Senadora aqui colocou. Então, este é o apelo que faço. E V. Exª já sabia que eu falaria nesse sentido: a aprovação dos dois empréstimos do Rio Grande e, naturalmente, do estatuto.
Era isso. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Raupp, Senador Lobão e Senador Mário Couto.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade,
já fui contemplado na consulta do Senador Mozarildo Cavalcanti, que era sobre o Projeto nº 104, que trata da
questão dos Municípios, para que fosse lido na sessão de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Raupp, agradecemos a V. Exª.
Senador Edison Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas um
esclarecimento. Em relação ao Projeto de Emenda Constitucional nº 63, da Magistratura, ele está em discussão
no momento, dentro deste plenário? Qual foi o acordo em relação ao tema?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não houve um acordo com relação à
continuidade da tramitação da matéria. Essa matéria, portanto, vai aguardar a realização de um encontro entre
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os três Poderes, para que nós possamos retomar o seu calendário. Como todos sabem, há um esforço muito
grande do Senado Federal no sentido da tramitação dessa importante proposta de emenda à Constituição.
Nós já desapensamos a tramitação dessa matéria de outras matérias, foi uma decisão da Mesa, aprovando uma resolução, e fizemos a primeira sessão de discussão, a segunda, a terceira. No entanto, não houve
acordo para realizarmos a quarta sessão. Isso vai, evidentemente, depender da realização de uma reunião entre os três Poderes da República.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB – MA) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto. Em seguida, o
Senador Luiz Henrique e a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, Presidente Renan,
tenho eu me preocupado...
Eu precisava da atenção de V. Exª. Presidente Renan, eu precisava da atenção. Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, e com a minha
atenção.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Peço desculpa, mas eu preciso da atenção de V. Exª.
Eu tenho me preocupado, Presidente, com a PEC dos Magistrados. Na última sessão, V. Exª deve ter notado que eu fiz uma série de indagações, perguntas, preocupado.
Sei que tem hoje, em Brasília, centenas de magistrados que vieram, logicamente interessados nessa
questão da PEC.
Pergunto eu a V. Exª. Disseram-me eles – e eu conversei com magistrados do Pará, no avião – que iam ter
uma reunião com V. Exª hoje, e me parece que tiveram.
Ontem? Hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Uma reunião hoje com os líderes partidários.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Certo, mas trataram desse assunto?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Desse assunto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu lhe pergunto: o que ficou definido em relação a
esse assunto?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Ficou ...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Nós estamos na quarta sessão de votação. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É. Nós teríamos hoje a quarta sessão de
discussão da matéria. São necessárias cinco sessões, e na quinta sessão pode haver apreciação em primeiro turno.
Na reunião dos Líderes, e depois nós pedimos para que os magistrados participassem da reunião...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – É o que eu sei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... ficou decidido que haverá, amanhã,
uma reunião dos Poderes para que, definitivamente, seja deliberado um calendário de apreciação dessa matéria, porque há, dentre outras coisas – a matéria é meritória, não há uma distinção por tempo de serviço, como
historicamente houve no nosso País para a magistratura e para o Ministério Público, V. Exª tem toda razão –,
um problema de iniciativa. É a primeira colocação. Por isso, é necessário que haja uma reunião para que essa
tramitação se dê.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – O projeto partiu de onde?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O projeto partiu do próprio Legislativo, subscrito, em primeiro lugar, pelo Senador – é uma proposta de emenda à Constituição – Gim Argello.
Então, era preciso compatibilizar o calendário para a continuidade dessa discussão.
Nós estamos empenhados, V. Exª está empenhado, tem demonstrado isso em todas as sessões em que
discutimos essa matéria, há uma mobilização nacional para que essa matéria seja aprovada, ou seja, solucionada através de uma outra matéria, mas que seja acrescido o ATS, que é o adicional sobre tempo de serviço,
na magistratura e no Ministério Público, de modo a diferenciar...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Então, posso eu ficar tranquilo, que amanhã haverá
uma nova reunião...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Pode V. Exª ficar tranquilo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – ... junto com os Poderes? E depois disso, então, irei ao
seu gabinete para saber que direção tomou.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Perfeito.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Está acertado, então. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Luiz Henrique; em seguida, Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nós já aprovamos, há bastante tempo, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº
35, que estabelece regime de urgência para aprovação de tratados internacionais.
Eu pediria a V. Exª que essa matéria viesse a ser aprovada em segundo turno; que V. Exª priorizasse, na
sessão de amanhã, a aprovação dessa matéria, que não é polêmica, já foi aprovada em primeiro turno. Faço
esse apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Quero me comprometer com o Senador Luiz Henrique que conversarei com os Líderes partidários para que possamos incluir essa matéria na Ordem do Dia de amanhã. Ela já está pronta para votação. Nós já fizemos o número de sessões que o Regimento
exige que nós façamos para apreciação de uma proposta de emenda à Constituição. Essa matéria é meritória,
fundamental, e eu me comprometo a conversar com os Líderes para que ela seja incluída na Ordem do Dia.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Ela está como o Item 7 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E ela já está incluída como o Item 7
da pauta.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Se houver uma inversão, nós poderemos aprová-la na
sessão de hoje, porque não é matéria polêmica, já foi aprovada em primeiro turno, temos o quórum suficiente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Na sessão de hoje, nós vamos ter algumas matérias importantes – empréstimos de Estado, votações de algumas autoridades cujas agências precisam de um preenchimento desses cargos –, mas amanhã nós vamos ter uma Ordem do Dia com mais tempo.
E vamos ter, logo mais, uma sessão também do Congresso Nacional, convocada para as 19 horas.
Mas eu me comprometo a conversar com os Líderes para que nós possamos apreciar essa matéria amanhã...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... desde que, evidentemente, tenhamos quórum.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero somente cumprimentar V. Exª pela condução da reunião hoje, condução que fez no Colégio de
Líderes, que definiu não só a pauta para esta semana, mas já aquilo que deveremos votar na sessão deliberativa do mês de agosto.
Quero, aqui, destacar a importância, a compreensão de todos os Líderes partidários, V. Exª e todos os
Líderes partidários, que, unanimemente, Sr. Presidente, acordaram para que possamos amanhã votar, em calendário especial, em regime especial, duas propostas importantes, duas propostas diferentes que, entretanto,
estão vinculadas por um acordo político vindo da Câmara dos Deputados, mas vários Senadores participaram
desse acordo.
Refiro-me à PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus por 50 anos, que é de iniciativa do Poder Executivo, e o projeto de lei que trata da prorrogação dos incentivos de informática e das áreas de livre comércio,
ou seja, os incentivos de informática serão prorrogados por mais dez anos, e as áreas de livre comércio por
mais 30 anos.
Então, creio que tomamos uma decisão acertada e que, sem dúvida nenhuma, não ganha apenas a Amazônia, o Amazonas, os Estados que têm área de livre comércio, mas ganha o Brasil, porque dá uma garantia
e uma tranquilidade, não só para as indústrias instaladas no polo industrial de Manaus, mas também para as
empresas instaladas no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul, Senador Paim, que produzem bens de
informática e exercem essa produção a partir de incentivos fiscais recebidos por parte do Governo Federal.
Quero cumprimentar todos os Líderes por essa decisão muito importante que será reconhecida em todo
este País.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem.
Vamos começar a
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ORDEM DO DIA
O Senador Renan Calheiros teve que atender no seu gabinete e pediu que eu iniciasse a Ordem do Dia
daquilo que é consenso, que são as medidas provisórias acordadas com os Líderes, os empréstimos e o acordo da China.
Vamos ao Item 1:
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em seguida, passo a V. Exª.
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 639, DE 2014
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 639, de 2014, que autoriza o Banco Central do
Brasil a alienar à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. os
imóveis que especifica.
Parecer sob nº 23, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Senador Ruben Figueiró; e Relator Revisor:
Deputado Edson Santos, favorável à Medida Provisória, e pela rejeição das emendas oferecidas perante aquela Comissão.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta, ainda, o seguinte esclarecimento: foram
apresentadas à Medida Provisória quatro emendas; a Medida Provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 27 de maio; o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado pelo Ato nº 18, de 2014, do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional, e se encerrará no dia 1º de agosto; a Medida Provisória nº 639, de 2014, foi lida
no Senado Federal no dia 5 de junho.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador Relator da matéria, Ruben Figueiró.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Só um minutinho.
Como o Senador Mozarildo pediu pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Fora do microfone.) – Eu desisti, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Já está esclarecido.
Senador Petecão, peço que conclua enquanto o Senador vai à tribuna.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Sem revisão do orador.) – Só um esclarecimento, Presidente. Nós vamos ter votação nominal?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nestes casos entendo que não. Só vamos votar o que for de acordo. Consequentemente, não teremos votação nominal.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Relator, nobre Senador Ruben Figueiró.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Moka, por favor.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – O Presidente disse que
votaríamos ainda hoje a indicação da Drª Martha de Oliveira. Aí seria votação nominal. Eu já conversei com todos os Líderes aqui, e não há impedimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Se depender de mim, V. Exª sabe que
eu tenho a mesma posição de V. Exª. Consequentemente, vamos votar as medidas provisórias e, se o quórum
ajudar, colocarei em votação.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Como não. Muito obrigado.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB – MS. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, coube à Comissão Mista, nos termos do art. 62, §9º, da Constituição Federal, e da
Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, a avaliação da Medida Provisória nº 639, de 21 de março de
2014, que autoriza o Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do
Porto do Rio de Janeiro os imóveis que especifica.
Coube-me, designado pelo meu Partido, a condição de Relator da matéria naquela Comissão do Congresso Nacional.
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A medida provisória autoriza o Banco Central do Brasil a alienar, de forma gratuita ou onerosa, os imóveis descritos a seguir, com o objetivo de atender ao projeto de revitalização da área portuária do Município
do Rio de Janeiro.
Um imóvel localizado na Rua Silvino Montenegro, n° 38, Bairro Gamboa, no Município do Rio de Janeiro,
Estado do mesmo nome, com área construída de 1.130,50m², registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis
do Rio de Janeiro, no meu Estado.
O outro é parte do terreno localizado na Rua da Gamboa, n°s 1 a 37, também na cidade do Rio de Janeiro, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis da cidade.
Na Exposição de Motivos n° 11, de 2014, assinada pelo Presidente do Banco Central, aquela entidade
enfatiza que a autarquia federal não possui interesse em manter os imóveis sob seu domínio.
A Procuradoria-Geral do Banco Central opinou pela inexistência de óbice jurídico à alienação ora pretendida.
Foram apresentadas quatro emendas à medida provisória no prazo estabelecido pela Resolução n° 1,
de 2002, conforme relato a seguir.
A Emenda n° 1, apresentada pelo Deputado Eduardo Cunha, propõe alterações à Lei n° 8.906, de 4 de
julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Essa emenda pretende alterar o caput do art. 3º do Estatuto da OAB para estabelecer que o exercício da
atividade de advocacia no Território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na
OAB, mediante requerimento, e concedidos automaticamente após a graduação em Direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, sem a necessidade de aprovação prévia no chamado
Exame da Ordem, como hoje se requer.
A Emenda n° 1 também pretende acrescentar parágrafo também do Estatuto da OAB para estabelecer
que o bacharel em Direito que queira se inscrever como advogado é isento do pagamento de qualquer taxa
ou despesa de qualquer natureza, a qualquer título, para o Exame da Ordem, pelo número indeterminado de
exames que optar por realizar até a sua final aprovação.
A Emenda n° 2, apresentada pelo Deputado Rodrigo Maia, acrescenta o art. 2º à presente medida provisória, renumerando-se o original art. 2º, para consignar que, no caso de alienação de forma gratuita, os imóveis mencionados somente poderão ser utilizados para ações de mobilidade urbana associadas ao projeto do
Porto Maravilha.
A Emenda n° 3, apresentada pela Deputada Alice Portugal, adita inciso III ao art. 1º da presente medida
provisória para acrescentar um terceiro imóvel do Banco Central a ser doado, localizado na Rua Rivadávia Corrêa, n° 45, também no bairro Gamboa, no Município do Rio de Janeiro. O objetivo é que esse imóvel seja destinado à instalação de centro cultural ou museu voltado à contribuição do afrodescendente à cultura brasileira.
Por fim, a Emenda n° 4, apresentada pela Senadora Vanessa Grazziotin, propõe alterar a redação do art.
1º da medida provisória, para afastar a possibilidade de que os imóveis em questão sejam doados de forma
gratuita, devendo tal doação ocorrer de forma onerosa ou por permuta ou troca.
Esse é o relatório.
Análise.
O projeto, Excelências, cumpriu a existência dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência,
previstos no art. 62, caput, da Constituição Federal.
A relevância da alienação está caracterizada pelo fato de os imóveis serem necessários à realização de
obra pública de interesse social, consistente na implantação de um novo sistema viário na região portuária do
Município do Rio de Janeiro. Conforme evidenciado na Exposição de Motivos n° 11, de 2014, tal obra é considerada essencial para a requalificação da área e para a promoção de melhorias nas condições de atendimento da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. A urgência, por seu turno, decorre da brevidade exigida para a
conclusão dos preparativos para os Jogos Olímpicos no País, além da Copa do Mundo já realizada.
A medida provisória possui boa técnica legislativa, obedece aos devidos trâmites legislativos, não afronta o
ordenamento jurídico vigente e respeita os balizamentos constitucionais próprios a esse instrumento legislativo.
A medida provisória não versa sobre as matérias relacionadas no inciso I do §1º do referido art. 62 da
Constituição Federal. Também não se enquadra nas hipóteses dos seus incisos II a IV, assim como não se destina a regulamentar artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda, respeitando-se, dessa forma, a vedação expressa no art. 246 da Carta Política. Por fim, não representa reedição, na mesma
sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo.
Evidencia-se, portanto, a constitucionalidade da Medida Provisória n° 639, de 2014.
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A adequação orçamentária e financeira foi evidenciada pela Nota Técnica n° 11, de 2014, elaborada pela
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, nos termos do art. 19 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
Quanto às emendas apresentadas, entendeu a Comissão Mista que não deveriam ser acolhidas, nada
obstante a boa intenção dos seus nobres autores, porque fogem dos objetivos preconizados pelo projeto inicial, que entendo, repito, dever ser mantido na sua integralidade.
Permito-me, Excelências, destacar o zelo e o dinamismo da presidência da Comissão Mista, exercida pelo
nobre Deputado Pedro Paulo, da representação do Rio de Janeiro, e ainda, a participação efetiva de todos os
seus membros.
A decisão, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, é pela aprovação dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e também, no mérito, pela importância da requalificação da área e para a
promoção de melhorias nas condições de atendimento, principalmente agora para os Jogos Olímpicos, possibilitando o reordenamento urbano da Orla Portuária da cidade do Rio de Janeiro.
Esse é o parecer da Comissão Mista, Sr. Presidente, que tive a honra de relatar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em votação os pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de adequação financeira e orçamentária.
Alguém quer encaminhar a matéria? (Pausa.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –Senador Aloysio, para encaminhar a
matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, uma palavra breve.
Essa medida provisória, como bem ressaltou o ilustre Senador Figueiró, autoriza o Banco Central a alienar à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio dois imóveis que não são mais de
seu interesse, do interesse do Banco Central, para que esses imóveis possam cumprir um papel importante no
trabalho de reurbanização daquela área.
A medida tramitou. Não recebeu emendas na Câmara e aqui, no Senado Federal, recebeu o brilhante
parecer do nosso querido colega Ruben Figueiró, que conduziu os trabalhos dessa Comissão, da sua relatoria,
de modo que não houvesse desta vez os famosos penduricalhos que acabam desviando a medida, a iniciativa
da Presidência da República de seu propósito inicial, de tal maneira que ela pode chegar hoje ao plenário em
condições de ser aprovada por unanimidade nesta Casa.
Quero essa palavra breve para enaltecer o trabalho desse extraordinário companheiro nosso, um homem
experiente, com longa vivência da vida pública e que honra o PSDB aqui na sua representação no Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – A Presidência também cumprimenta
o Relator, Senador Ruben Figueiró.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os pressupostos de relevância e urgência e de adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão da medida provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra para algum Senador que queria encaminhar. (Pausa.)
Como não há quem queria encaminhar, encerrada a discussão.
Votação da medida provisória, sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação em globo das emendas 1 a 4, de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Gleisi Hoffmann, pela ordem.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero
fazer um requerimento à Mesa para que pudéssemos fazer uma inversão da pauta e que se lesse agora o item
3, que também está na pauta de acordo, que é a Medida Provisória nº 642. É um crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de 5,1 bilhões.
Se pudesse inverter, eu agradeceria.
Eu sou a Relatora desse crédito e já faria o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Gleisi, considerando que há
acordo para a apreciação na data de hoje de todas as medidas provisórias que estão na pauta, se houver anuência do Plenário, passaremos ao item 3 da pauta.
Como entendo que há acordo do Plenário, eu passo, de imediato, ao item 3, Relatora Senadora Gleisi
Hoffmann.
Item 3:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 642, DE 2014
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 642, de 2014 que abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de cinco bilhões e cem milhões
de reais, para os fins que especifica.
Parecer favorável, sob nº 27, de 2014, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann; e Relator revisor: Deputado Luiz Alberto.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Como Relatora. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também aos colegas Senadores, colegas Senadoras por terem permitido a
gente fazer essa mudança na pauta.
Trata-se da MP 642, de 17 de abril de 2014, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da
Defesa e de operações oficiais de crédito no valor de R$5,1 bilhões, para os fins que especifica, Sr. Presidente.
O art. 5º, caput, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação pelo
Congresso das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição, prevê que o parecer relativo a crédito extraordinário deve ser único, contendo manifestação sobre a matéria quanto aos aspectos constitucionais,
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito e de adequação financeira e orçamentária,
bem como acerca do cumprimento da obrigatoriedade e encaminhamento do documento, expondo a motivação da medida provisória.
Constitucionalidade.
Da análise levada a efeito, constata-se que a Medida Provisória nº 642 atende aos preceitos constitucionais
insertos nos arts. 62 e 167, §3º, da Constituição, haja vista a urgente necessidade de aportar recursos a fim de
assegurar a continuidade e a expansão do Fies, relevante programa de financiamento voltado para estudantes
de baixa renda, bem como permitir o imediato emprego das Forças Armadas, para assegurar a manutenção da
ordem pública no Estado do Rio de Janeiro.
Adequação financeira e orçamentária.
O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias na forma
preconizada pelo art. 5º, §1º, da Resolução nº 1, de 2002, Congresso Nacional, abrange a análise da repercussão
sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a Lei do Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.
Na análise da Medida Provisória nº 642, não se vislumbra contrariedade às normas orçamentárias e financeiras vigentes, quais sejam: a Lei nº 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária para 2014.
O anexo da MP nº 642 indica que a programação do crédito será custeada com a fonte 300, recursos ordinários que correspondem à utilização do superávit financeiro apurado em exercícios anteriores.
Convém registrar que a Constituição Federal, conforme se depreende do disposto no inciso V do art. 167,
não exige a indicação da origem dos recursos quando da abertura de crédito extraordinário.
Atendimento do §1º do art. 2º da Resolução nº 1.
A exposição de motivos que acompanha a mensagem contém as informações necessárias para o atendimento das razões que motivaram a edição da medida provisória em apreciação.
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Mérito.
Quanto a esse aspecto, não há o que se questionar, pois, no caso do Fies, o crédito é necessário para assegurar a continuidade e a expansão do programa de concessão de financiamentos estudantis e, no caso do
Ministério da Defesa, também nos parece ser inquestionável o imediato uso das Forças Armadas na manutenção da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro.
Não foram apresentadas emendas ao presente crédito extraordinário.
Pelo exposto, votamos no sentido de que a Medida Provisória nº 642, de 17 de abril de 2014, atende aos
preceitos constitucionais que orientam sua adoção e, no mérito, somos por sua aprovação, nos termos propostos pelo Poder Executivo.
É o relatório e o voto, Sr. Presidente, que submeto a esta Casa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Como há acordo, encaminhamos a
votação.
Em votação os pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de adequação financeira e orçamentária.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão da medida provisória. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da medida provisória.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 642, DE 2014
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$5.100.000,000,00 para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa e de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de R$5.100.000,000,00 (cinco bilhões e cem milhões de reais), na forma do Anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Encaminho a seguinte questão para
que não haja nenhuma dúvida: pela ordem, em relação ao item anterior, a Medida Provisória nº 639, de 2014,
quando pusemos em votação as emendas de parecer contrário, proclamamos o resultado como aprovadas
quando foram, na verdade, rejeitadas.
Está feita a devida retificação.
Vamos ao item 2.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2014
(Proveniente da Medida Provisória nº 640, de 2014)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2014 (proveniente da Medida
Provisória nº 640, de 2014), que cria, em caráter temporário, as Funções Comissionadas de Grandes
Eventos – FCGE e extingue Funções Comissionadas Técnicas – FCT.
Parecer sob o nº 21, de 2014, da Comissão Mista, Relator: Deputado Gastão Vieira, e Relatora revisora: Senadora Vanessa Grazziotin, pela relevância e urgência, constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da medida provisória, nos termos do Projeto de Lei
de Conversão nº 9, de 2014, que apresenta; e pela rejeição das demais Emendas nºs 1 a 4.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos.
Foram apresentadas à medida provisória quatro emendas.
O projeto de lei de conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 27 de maio, na forma do
Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2014, apresentado pela Comissão Mista.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 19, de 2014, e se esgotará no dia 1º de agosto.
O Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2014, foi lido no Senado Federal no dia 5 de junho.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
Concedo a palavra à nobre Senadora...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... Relatora Vanessa Grazziotin.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Senador Suplicy, enquanto
a Relatora vai à tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero
assinalar a honrosa presença da Presidenta do Superior Tribunal Militar, a Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que honra...
Senadora Vanessa Grazziotin, V. Exª que tem assinalado as Presidentes da República, as presidentes das
mais diversas organizações, aqui está a Presidenta do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, que tanto tem honrado a mulher brasileira, assim como todos os ministros do Superior Tribunal Militar.
Amanhã, completará um mês da posse dela. Então, quero muito dar-lhe as boas-vindas.
Ela vem pedir a assinatura para um projeto do Senador Romero Jucá, uma PEC que estabelece que também ministros do Superior Tribunal Militar e da Justiça Eleitoral passarão a ser membros do Conselho Nacional
de Justiça. Convido todos a assinarem essa proposta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Feito o registro, Senador Suplicy, que,
com certeza, terá o nosso acompanhamento na sua homenagem que faz a esta grande mulher que assume o
Tribunal Militar.
Senadora Vanessa Grazziotin, por favor, relatando a matéria.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Antes de iniciar aqui a apresentação do relatório, eu gostaria apenas, Drª Elizabeth, de comunicar que,
no Senado Federal, desta tribuna, houve vários pronunciamentos e votos de congratulações pela sua posse.
Depois de tanto tempo de existência, pela primeira vez, o Superior Tribunal Militar tem uma mulher na Presidência. O Jornal Senado Mulher, na edição que saiu hoje, faz exatamente essa homenagem a V. Exª, destacando
a vitória das mulheres no Superior Tribunal Militar. Então, parabéns, Drª Elizabeth.
Quanto à Medida Provisória nº 640, de 2014, cujo Relator da matéria foi o Deputado Gastão Vieira, coube
a mim a função de Relatora Revisora, Sr. Presidente. Ele destaca no seu relatório, feito com muita competência,
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e no projeto de conversão que apresenta a importância desta medida provisória, que cria, em caráter temporário, cem funções de confiança, denominadas Funções Comissionadas de Grandes Eventos, na Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, ao passo em que extingue 560 cargos
de função gratificada técnica, cargo comissionado técnico, do mesmo Ministério.
Essa medida provisória promove uma economia para o Estado Brasileiro ao tempo em que reforça uma
área importante, que é a organização dos grandes eventos, com a criação desses cem cargos. Ela faz a economia – repito –, porque extingue os 564 cargos existentes. Esses cem cargos que estão sendo criados, existirão
até o dia 31 de julho de 1917, justamente ao término e no momento da desmobilização dos grandes eventos,
ou seja, a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É uma medida muito importante, Sr. Presidente.
Diante do exposto, o relatório do Deputado Gastão Vieira é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, adequação orçamentária e financeira, e boa técnica legislativa da referida Medida Provisória nº
640, de 21 de março de 2014, e, no mérito, pela sua aprovação, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº
9, de 2014, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, considerando-se rejeitadas, como V. Exª já leu, as
Emendas de nºs 1 a 4, apresentadas.
Esse foi o relatório apresentado pelo Deputado Gastão Vieira.
Aqui, apenas corrigindo, no ano de 2017, em 31 de julho, é que os cargos serão automaticamente extintos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem.
Esse foi o parecer da Relatora, Senadora Vanessa Grazziotin.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e de adequação financeira e orçamentária.
As Senadoras e os Senadores que aprovam os pressupostos de relevância e urgência e de adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão, já que há acordo.
Em votação o projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
O processado da proposição vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional, para a elaboração do projeto de decreto legislativo, que disciplina as relações jurídicas
decorrentes da vigência da medida provisória.
No prazo de 15 dias contados da decisão, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Vamos agora aos créditos, todos por
acordo. Os Relatores já deram, inclusive, os seus pareceres.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Resolução nº 27, de 2014 (apresentado como conclusão do Parecer 595, de 2014, na Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc Senador Casildo
Maldaner), que autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação de crédito externo com garantia
da União com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no total de até cento e cinquenta e um
milhões e cento e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 28, de 2014 (apresentado como conclusão
do Parecer 596, de 2014, na Comissão de Assuntos Econômicos, Relator Senador Humberto Costa),
que autoriza o Distrito Federal a contratar operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de até cinquenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Votação.
As Senadoras e Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) –
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 29, de 2014 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 597, de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador José Pimentel),
que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até duzentos e oitenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) –
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 30, de 2014 (apresentado como conclusão do
Parecer nº 598, de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador José Pimentel), que
autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 31, de 2014 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 599, de 2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Armando Monteiro), que autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até cinquenta e cinco milhões de
dólares dos Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
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Encerrada a discussão.
Votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 122, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto De Decreto Legislativo nº 122, de 2014, (nº 1.351/2008, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Extradição entre a República Federativa do
Brasil e a República Popular da China, celebrado em Brasília, em 12 de novembro de 2004.
A matéria depende de parecer da CRE.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Pimentel para ler o parecer, em substituição à CRE.
PARECER Nº 605, DE 2014–PLEN
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE. Para proferir parecer. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srs. Relatores, Sras Relatoras, esse Projeto de Decreto Legislativo trata de um processo de extradição
entre o Governo brasileiro, o Estado Nacional, e o Estado da China, o Governo da China.
O nosso parecer é favorável nos termos já lidos por V. Exª e aqui apresentados. E levanto a importância
da aprovação desse Projeto de Decreto Legislativo, tendo em vista que amanhã o Congresso Nacional receberá o Presidente da China em sessão solene e, ao mesmo tempo, ele se encontra no Brasil tratando de mais um
encontro, o sexto encontro dos países que integram os chamados BRICS – ou seja, o Brasil, a China, a Índia, a
África do Sul e também a Rússia. E, ao mesmo tempo, nós estaríamos, no momento em que estamos recebendo o mandatário da China, entregando também esse tratado, que é objeto de um acordo entre os dois países.
Por isso, Sr. Presidente, o nosso parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Discussão do projeto, em turno único.
Encerrada a discussão.
Em votação. As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 122, DE 2014
(Nº 1.351/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República
Popular da China, celebrado em Brasília, em 12 de novembro de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Popular da China, celebrado em Brasília, em 12 de novembro de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso
I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Tratado encontra-se publicado no DSF de 3-7-2014.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há, sobre a mesa, requerimento de
Calendário Especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2014, e (nº 103, de 2011, na Câmara
dos Deputados), que acrescenta o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias–ADCT (prorroga
prazo da Zona Franca de Manaus), a fim de que a matéria conste da pauta da Ordem do Dia da sessão deliberativa
de amanhã, 16/7.
Convidamos o Senador Jorge Viana, Primeiro Vice-Presidente desta Casa, a fazer a leitura.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) –

Julho de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 16

417

Sr. Presidente, requeremos calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2014,
nº 103-A, de 2011, na Casa de origem, de autoria da Presidência da República, que acrescenta o art. 92-A
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, PEC da Zona Franca de Manaus, para que a matéria
conste na Ordem do Dia de sessões a serem convocadas para o dia 15/7/2014, para discussão e votação em primeiro e segundo turnos. Senador Eduardo Braga, Líder do Governo, e demais Líderes da Casa.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A proposta constará da pauta da sessão deliberativa de amanhã, dia 16.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu encerro, neste momento, a Ordem
do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 31, DE 2013
(Em urgência – Requerimento nº 565/2014 – art. 336, II, Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2013, do Senador Roberto
Requião, que susta os efeitos da Resolução nº 34/89 do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor,
que proíbe ao comerciante estabelecer diferença de preço de venda quando o pagamento ocorrer por
meio de cartão de crédito.
Parecer favorável, sob nº 326, de 2014, da CCJ, Relatora: Senadora Lídice da Mata.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2014
(Em urgência – Requerimento nº 615/2014 – art. 336, II, Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2014 (nº 1.332/2003, na Casa de
origem), que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Parecer favorável, sob nº 536, de 2014, da CCJ, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann, e contrário às
Emendas nºs 1 a 4, oferecidas perante a Comissão.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2014 – COMPLEMENTAR
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2014-Complementar (nº 221/2012-Complementar, na Casa de origem, do Deputados Vaz de Lima), que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de
9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de
18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras
providências (supersimples).
Parecer favorável, sob n° 527, de 2014, de Plenário, em substituição à CAE, Relator: Senador Eunício
Oliveira.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35, DE 2011
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal, a fim de tornar privativa do Senado
Federal a competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 190, de 2014, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Durval, oferecendo a redação para o segundo turno.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da CCJ, Relator: Senador Demóstenes Torres.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2011
Votação, 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 CCJ, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio (ALC)
e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto contrário do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2013
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Gim, que acrescenta os §§ 9º e 10 ao art. 39 da Constituição, para instituir a parcela indenizatória de valorização por tempo na Magistratura e Ministério
Público, e dá outras providências.
Parecer sob nº 461, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Vital do Rêgo, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Eduardo Suplicy, Armando
Monteiro, Aloysio Nunes Ferreira e da Senadora Gleisi Hoffmann.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Vital do Rêgo, que altera a Constituição Federal para
disciplinar a instituição de consórcio público destinado à atuação exclusiva no âmbito do sistema único
de saúde e na atenção básica à saúde.
Parecer nº 1.228, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Paulo Davim, favorável, com as Emendas nºs 1 a
3-CCJ, que apresenta.
13
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 1999
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 264, de 1999
(nº 4.812/2001, naquela Casa), da Senadora Emília Fernandes, que acrescenta §§ 3º e 4º ao art. 80 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Parecer sob nº 264, de 2014, da CE, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável com adequação redacional que propõe.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012 do Senador José Sarney, que
altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar as
disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio eletrônico.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
– aprovação do Projeto, das Emendas nº 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 29 e 30, a ele oferecidas;
bem como aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009; dos Projetos de Lei do Senado nºs
42, de 2007; 274, 277, 280 e 281, de 2010; 394 e 509, de 2013, nos termos da Emenda nº 32-(Substitutivo); e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 6, 8, 11 a 15, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28 e 31; e dos Pro-
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jetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e 75, de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs
54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013;
– desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, para que tenha tramitação autônoma, bem como dos Projetos de Lei da Câmara nºs 40 e 106, de 2007; 143, de 2008; 12 e 99, de 2009;
e dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003; 190 e 340, de 2008; 1, 135, 408 e 429, de 2009; 55,
125, 180, 279, 282 e 283, de 2010; 65, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 97, 209, 397, 413, 457, 459 e 464,
2012; 5, 24 e 329, de 2013; e
– declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 55, de 2009; e 106,
de 2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 154, 542, 625 e 735, de 2007; 278, de 2010; 271 e 439,
de 2011; 197, 222 e 371, de 2012.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 283, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2012, do Senador José Sarney,
que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar
a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento.
Parecer sob nº 243, de 2014, da Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do
Consumidor, Relator: Senador Ricardo Ferraço, concluindo pela:
– aprovação do Projeto, e das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 12, 14, 18, 20, 21, 28, 30, 34, 36 a 38, 41 e 42, a
ele oferecidas, nos termos da Emenda nº 43 (Substitutivo); e pela rejeição das Emendas nºs 1, 4, 5, 8, 9,
13, 15 a 19, 22 a 27, 29, 31 a 33, 39, 40 e 43; e dos Projetos de Lei da Câmara nºs 182 e 193, de 2008; 57 e
75, de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 54, de 2009; 276, de 2010; 458, de 2012; e 277, de 2013.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013-Complementar)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013 Complementar, do Senador Paulo
Paim, que acrescenta § 5º e 6º ao art. 55 e acrescenta § 9º ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que “dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, para dispor sobre a
contagem do período de defeso no âmbito da pesca como tempo de contribuição e aposentadoria especial
dos pescadores (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013-Complementar).
Pareceres sob nºs 262 e 263:
– da CMA, Relatora: Senadora Ana Rita, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013 – Complementar, nos termos da Emenda nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece, e contrário ao Projeto de
Lei do Senado nº 152, de 2013 – Complementar, que tramita em conjunto; e
– da CAS, Relator: Senador Benedito de Lira, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013
– Complementar, e à Emenda nº 1-CMA, nos termos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo); e contrário
ao Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013 Complementar, que tramita em conjunto.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2013 -Complementar)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 152, de 2013 Complementar, do Senador
Paulo Paim, que acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 55 e § 9º ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a contagem do período de defeso no âmbito da pesca como tempo de contribuição e
definir regras para a concessão de aposentadoria especial para os pescadores e trabalhadores em atividades afins; e acrescenta o art. 4º-A e o inciso XVIII ao art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
para instituir o salário-ambiental durante o período de defeso. (tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 150, de 2013 – Complementar).
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 559, DE 2013
Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2013 (apresentado como conclusão do Relatório nº 4, de 2013,
da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos), que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Pendente de Parecer conjunto da CCJ, CI e CAE sobre o Projeto e as Emendas nºs 1 a 56-Plen
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19
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 47, DE 2014
Discussão, em turno único, Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 2014 (nº 832/2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, assinado no Rio de Janeiro, em 28 de
maio de 2010.
Parecer favorável, sob nº 509, de 2014, da CRE, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
20
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 50, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2014 (nº 1.390/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal entre a
República Federativa do Brasil e a República da Turquia, assinado em Ancara, em 7 de outubro de 2011.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2014, da CRE, Relator ad hoc: Senador Cristovam Buarque.
21
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 229, de 2009-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,
230, 243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e 382, de 2012,
Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de Responsabilidade Fiscal).
22
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 (formação dos professores de educação física).
23
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 85, de 2014, da Senadora Ana Amélia, solicitando
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2012complementar, 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).
24
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).
25
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).
26
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).
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27
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 C
 omplementar, 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).
28
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 2014, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011 (que já se encontra apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 551, de 2011), com os Projetos de Lei do Senado nºs 339 e 453, de 2008; e
541, de 2009 (que já se encontram apensados), por regularem matéria correlata (desfiliação partidária).
29
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 211, de 2014, do Senador Walter Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 337, de 2003; e 236, de 2012, por regularem
matéria correlata (reforma do Código Penal).
30
REQUERIMENTO Nº 234, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 234, de 2014, do Senador Eduardo Braga, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2013, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 103 e 443, de 2012, por regularem matéria correlata (formação dos professores de educação física).
31
REQUERIMENTO Nº 236, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 236, de 2014, do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 65, de 2007, e 48, de 2012, por
regularem matéria correlata (afastamento para reeleição dos chefes do Poder Executivo)
32
REQUERIMENTO Nº 245, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 245, de 2014, do Senador Valdir Raupp, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 405, de 2011, além da Comissão constante do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(suspensão da construção de novas usinas termonucleares).
33
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 474, de 2014, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2014, além da Comissão constante do despacho, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª,
Senadora Kátia.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – TO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente.
Eu gostaria, com muita alegria, de comunicar a esta Casa e, principalmente, aos tocantinenses que nós
acabamos de receber o resultado positivo de um mandado de segurança com que nós da coligação A Experiência Faz a Mudança, no Tocantins – de que faz parte Marcelo Miranda, como candidato a Governador, e eu,
como candidata ao Senado –, entramos.
Ganhamos a liminar no mandado de segurança, para que as contas de 2009 do ex-Governador Marcelo Miranda, que foram reprovadas na semana passada, na Assembleia Legislativa, sejam revogadas. Deixaram
cinco anos sem julgar as contas e, às pressas, na calada da noite, três dias antes da nossa convenção, tentaram
reprovar e reprovaram as contas. Mas Deus é maior, há justiça de Deus e há justiça dos homens.
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Na pressa, na velocidade em fazer as coisas erradas, deixaram de votar o decreto legislativo em dois turnos. Portanto, o Tribunal de Justiça deu a decisão favorável, fazendo justiça, derrubando esse decreto legislativo
que tirava o Governador Marcelo Miranda, que se apresenta em primeiríssimo lugar nas pesquisas, do jogo, da
disputa democrática no dia 5 de outubro de 2014.
Então, que os tocantinenses que gostam do Governador Marcelo Miranda fiquem tranquilos, porque
o Governador Marcelo Miranda torna-se hoje, a partir da decisão justa do TJ, da Drª Célia, que fez com que a
justiça se recompusesse, que o procedimento fosse derrubado, pois estava equivocado. Queriam ganhar no
tapetão, Sr. Presidente, e agora vão ter que ganhar nas urnas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Feito o registro.
Antes de passar a palavra, pela ordem, ao nobre Líder Walter Pinheiro, eu só tenho que encaminhar o
seguinte ofício:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Há, sobre a mesa, requerimento de
urgência, subscrito pelos Líderes, nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2014, que altera as Leis nº 8.248 e 8.387, de 1991, e revoga dispositivo da Lei nº 10.176, de 2001,
para dispor sobre a prorrogação de prazo de benefícios fiscais para a capacitação do setor de tecnologia de
informação (Lei de Informática).
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à votação.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Walter Pinheiro pediu pela
ordem e, em seguida, vamos encerrar a sessão, para, como foi pedido por todos os Líderes, iniciarmos a sessão
do Congresso Nacional.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª acaba de votar a urgência de uma matéria importantíssima. Eu tive oportunidade, inclusive, de
participar ativamente, ao longo dos anos, da discussão dessa matéria, inclusive o atual texto da Lei de Informática é um substitutivo de minha autoria, ainda quando na Câmara dos Deputados. Portanto, ao longo dos
anos, na Câmara, participei ativamente, não só pelo fato do setor, mas também com a política de desenvolvimento, meu caro Senador Paim, para que ela pudesse se estabelecer no País como um todo. Foi através desse
debate que nós constituímos os parques tecnológicos, a chegada do Ceitec no Rio Grande do Sul, a estrutura
de desenvolvimento de polos de informática no Brasil inteiro.
Então, é de muita importância essa matéria, em que pese, inclusive, muita gente apontar só e somente
que a lei busca prorrogar os incentivos para atender à exigência da Amazônia ou da Zona Franca, como ficou
muito mais conhecida.
Portanto, eu acho que é justo, sim, fazer a defesa dessa Região Amazônica, mas é fundamental que adotemos uma política de desenvolvimento para essa área no País, como fizemos ao longo dos anos. Então, portanto, é de suma importância.
Mas o que eu queria também chamar a atenção de V. Exª é que eu tentei, inclusive até essa hora, a undécima hora, que a Casa Civil enviasse para cá os processos de empréstimos da Bahia, saídos da Secretaria do
Tesouro. Como a sessão se encerrou, mas a matéria não chegou ainda, a expectativa nossa é que a gente possa
votar isso na sessão de amanhã aqui, no Congresso Nacional. Acabei até de trocar mensagens com o governador. Espero que a Casa Civil possa providenciar a chegada dessa matéria para que, no dia de amanhã, a gente
consiga ainda apreciá-la. Portanto, o esforço que fiz, inclusive no horário de meio-dia, para que as coisas pudessem se processar, lembrando que, no dia 18, meu caro Senador Paulo Paim, eu estive aqui, em Brasília, para
solicitar também essa questão, para que ela pudesse ser enviada – portanto, 30 dias atrás –, para que esses
empréstimos pudessem chegar para o atendimento das diversas demandas no Estado da Bahia.
Em relação à pauta de hoje, meu caro Paulo Paim, eu acho que nós, ainda que o sentimento de alguns
seja um sentimento de recuo – e refiro-me à PEC nº 63 –, acho que até avançamos, conseguimos um avanço
considerável nessa matéria. Insistimos muito para que, caso não se encontrasse o caminho da negociação,
como fizemos inclusive desde o início dos trabalhos este ano, que pudéssemos ir pelo caminho normal nesta
Casa, que é a votação da matéria, mas isso não foi possível. Trouxemos a matéria para a pauta no dia de hoje e,
no Colégio de Líderes, não chegamos a um entendimento para apreciação dessa matéria.
A proposta que fizemos, e que foi acatada pelo Senador Renan, foi no sentido de montar uma reunião
ainda amanhã com a presença do Executivo, por intermédio da participação do Ministro Berzoini, com um con-
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vite ao Judiciário, para que da cúpula do Judiciário um representante possa participar dessa reunião, sob a condução do Senador Renan, para que encontremos um caminho e decidamos, de uma vez por todas, o que fazer.
Se não houver, meu caro Paulo Paim – e acho que V. Exª é partidário desse encaminhamento –, se não
houver entendimento nesse mecanismo, em minha opinião, o entendimento tem que ser buscado no corpo
da PEC. Portanto, temos uma sessão marcada para 5 de agosto, o que é suficiente, eu diria, do ponto de vista
temporal, para termos condições de encontrarmos o entendimento. Senão, vamos nos enfrentar na questão do
voto na emenda que foi apresentada, na emenda constitucional, para que essa coisa não se estabeleça ainda
num processo eu diria até de se arrastar adiante, já que essa é uma situação crucial, conhecida por todos nós.
Ainda que a matéria seja debatida desde novembro, é uma matéria antiguíssima. Esse debate aflorou
em 2002, quando inclusive da própria questão no que diz respeito àquela época de transição do Governo, de
2003 para 2002. Portanto, não é uma matéria nova. Tem erro de condução nesse processo, e eu diria até erro
de não negociação.
Não é possível continuar mais nessa questão. E não estamos tratando da questão de aumento ou de
não aumento, mas da reestruturação de uma carreira importante, meu caro Flexa Ribeiro, para este País. Não
é possível continuarmos com anomalia, nem tampouco o tempo inteiro constituindo uma espécie de penduricalhos. Mas é fundamental que a gente decida essa questão neste ano, para reestruturarmos um dos setores
mais importantes, porque quem precisa da Justiça são os pobres deste País. O Judiciário é uma instância estabelecida para atender principalmente a camada mais pobre. Rico não precisa de Justiça, Senador Flexa Ribeiro,
porque termina tendo outros mecanismos para se virar.
Portanto, a reestruturação, a manutenção, inclusive, do bom funcionamento, e, principalmente, a remuneração justa, digna e correta dos membros desse Poder.
Portanto, acho que foi um passo essa reunião de amanhã de manhã, mas é necessário dar um passo
adiante, para sabermos quando e de que forma nós vamos definir essa matéria aqui no Senado Federal.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Magno Malta, eu assumi o
compromisso com o Presidente Renan de encerrar a sessão às 19 horas, para iniciarmos uma sessão do Congresso. Então, naturalmente, atendendo ao apelo de V. Exª, eu lhe daria um minuto – sei que V. Exª entende a
minha posição –, para que eu possa encerrar a sessão e nós irmos para a sessão do Congresso.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª está
fazendo comigo aquilo que eu faria com V. Exª. Aliás, a Bíblia diz: “Tudo o que vós quereis que os homens vos
façam, fazei-lho também.“ Por isso, agradeço a V. Exª por me dar a oportunidade de fazer este registro.
Faço o registro de que, hoje, saiu uma pesquisa no meu Estado, o Espírito Santo, que é a capa do jornal
A Gazeta:“População do Espírito Santo, 85%, quer redução da maioridade penal. E aí segue a pesquisa: 71%
contra a legalização da maconha; 70% contra o aborto; 85% a favor da redução da maioridade penal; e 70% a
favor da família tradicional, nos moldes de Deus.
Alerto – nós estamos num processo de Presidência da República – que o debate da família, da redução
da maioridade penal e do aborto virá para o processo eleitoral. Digo isso porque viajei neste País durante 90
dias, quando busquei, Senador Paim, legenda para ser candidato, que me foi negada pelo meu partido sem
explicação. Mas, sem problema! Eu vou cruzar este País ao lado do Pastor Everaldo, discutindo essas bandeiras.
E alerto o meu Estado, que é a segunda violência do País, que candidatos a governadores e a presidente que
não tiverem coragem de entrar no debate da redução da maioridade penal, que não tiverem coragem de entrar
no debate da vida, tratando desde o aborto à famigerada Lei da Palmada, que afronta de forma irresponsável
a família deste País, vai pagar um preço duro.
Por isso, quero parabenizar o jornal A Gazeta por ter feito a pesquisa.
E registro, ao final deste meu um minuto, Sr. Presidente, que a Copa das Copas encerrou.
Eu estava no Mineirão, quando houve o famigerado ou o fatídico 7 a 1, e vi uma torcida com um misto de euforia, tristeza e dor e que, a cada dois minutos, ficava de pé e fazia elogios à Presidente da República.
Sabe por quê? Porque o efeito do anestésico Copa acabava ali, e aquilo que o inconsciente havia armazenado
– sem ser psicólogo – veio à tona.
A Copa das Copas não. Essa é a Copa de Pasadena, essa é a Copa da Lei da Palmada, essa é a Copa do
Mensalão. Isso tudo veio à mente dos torcedores que elogiavam a Presidente dentro do estádio, de dois em
dois minutos, como fizeram também no encerramento da Copa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão, a pedido de
todos os Líderes.
Eu peço desculpas a algum Senador que ainda pretendia usar a palavra, mas é um apelo que estou recebendo aqui, inclusive do Presidente da Casa.
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DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco União e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadores, Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Senado, subo hoje à Tribuna desta
Casa pra declarar meu apoio ao Projeto de Emenda Constitucional n° 406 de 2009 do Deputado Alfredo Kaefer.
Essa PEC altera a redação do inciso IV do artigo 158, e dos artigos 159 e 198 da Constituição Federal, para
aumentar a parcela pertencente aos municípios, do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação; estabelecer montante mínimo anual de recursos do Fundo de Participação dos Municípios
e seu aumento; e determinar que a União entregue aos municípios parte da arrecadação das contribuições
sociais sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro.
O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com parecer favorável do relator da matéria, Deputado Bonifácia Andrada. Falta agora criar uma Comissão Especial que
analisará o Projeto.
A aprovação dessa matéria ajuda a sanar o problema financeiro dos municípios, que tanto sofrem com
a constante queda de receita. O ganho das prefeituras ocorreria por dois motivos: primeiro porque o item um
da PEC aumenta a parte dos municípios do ICMS dos atuais 25% para 30%; e segundo porque o item dois estabelece aumento do FPM dos atuais 21,5% para 24,5%.
Srªs e Srs., todos aqui sabem da crise financeira que assola os 5.563 municípios brasileiros. E com extrema dificuldade que as prefeituras enfrentam os encargos e responsabilidades que são atribuídos aos municípios pela Constituição Federal, como a saúde, educação, saneamento básico, iluminação pública, entre outros.
O Governo Federal precisa apresentar fontes novas de receitas e de custeamento das cidades! Os problemas são cobrados diretamente aos prefeitos que na maioria das vezes não têm o que fazer por falta de recursos. Eu sei bem como é e posso falar, pois fui prefeito de três mandatos.
Temos a necessidade urgente de um novo pacto federativo! Os municípios precisam de um encontro de
contas! O Governo Federal aponta uma dívida previdenciária da ordem de R$ 62 bilhões por parte das prefeituras, mas delas só são retirados recursos com a política de desonerações, o enorme volume de restos a pagar
da União para os municípios, etc.
Sr. Presidente, os nossos municípios são sobrecarregados ano após ano com a omissão das demais esferas de poder no financiamento da saúde, com os aumentos do salário mínimo muito acima da inflação e do
crescimento da receita, com o impacto financeiro de legislações nacionais como o Piso do Magistério, o sub-financiamento dos programas federais nas áreas de educação, saúde e assistência social, e por aí vai.
Sou municipalista e me dói ver os municípios brasileiros sufocados como estão agora! É preciso reconhecer que uma das principais razões que levaram os municípios à essa situação calamitosa do ponto de vista
orçamentário-financeiro, foi a inadequada repartição das receitas tributárias entres os Entes da Federação, estabelecida na Lei Maior, cuja formulação não levou na devida conta o volume de responsabilidades e encargos
atribuídos aos mesmos.
Nobres colegas, diante dessa constatação não podemos cruzar os braços nessa Casa de Leis. Dessa forma,
me coloco a favor de se efetuar a emenda ao texto constitucional que corrija tamanha distorção, de forma a
contemplar o aumento de 25% para 30% da participação dos municípios no ICMS e o aumento de 21,5% para
24,5% dos recursos do FPM e ainda estabelecer montante mínimo anual, com base na média dos repasses efetuados pela União nos cinco anos anteriores.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) –Está encerrada a sessão
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 10 minutos.)
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