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1 – ATA DA 168ª SESSÃO, DELIBERATIVA DA LEGISLATURA DO PROJETO JOVEM SENADOR 2014,
EM 18 DE NOVEMBRO DE 2014 (PUBLICADA EM SUPLEMENTO À PRESENTE EDIÇÃO) (VIDE ITEM 7.1)
2 – ATA DA 169ª SESSÃO, DELIBERATIVA ORDINÁRIA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 2014............................
2.1 – ABERTURA ..................................................................................................................................................................................
2.2 – PERÍODO DO EXPEDIENTE....................................................................................................................................................
2.2.1 – Expediente encaminhado à publicação
2.2.1.1 – Pareceres
Nº 894/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
202/2014...........................................................................................................................................................................................................
Nº 895/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
307/2008. .......................................................................................................................................................................................................
Nº 896/2014, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 88/2014 (conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 54/2014) ...................................................................................................................................
Nºs 902 a 904/2014, das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; de Assuntos Sociais; e
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 22/2013..............
2.2.1.2 – Abertura de prazos
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 202/2014 e 307/2008 sejam apreciados pelo Plenário (Ofícios
nºs 137 e 138/2014-CCJ).. ........................................................................................................................................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Resolução nº 54/2014............................................................................................................................................................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei da
Câmara nº 22/2013 .......................................................................................................................................................................................
2.2.1.3 – Ofício do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Nº 219/2014, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 631/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin. .............................................................................................................................................................................
2.2.1.4 – Requerimentos
Nº 919/2014, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar no período de 22 a 29 do corrente................................................................................................................................
Nº 920/2014, de autoria do Senador Luiz Henrique, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar no período de 2 a 7 de dezembro próximo. ..............................................................................................................
Nº 921/2014, de autoria do Senador Walter Pinheiro, solicitando informações ao Ministro de Estado de Minas
e Energia, ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico e
à Empresa de Pesquisa Energética. .........................................................................................................................................................
2.2.1.5 – Término de prazo
Término do prazo, ontem, sem apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei do Senado nº
332/2011...........................................................................................................................................................................................................
2.2.1.6 – Requerimentos
Nº 922/2014, de autoria do Senador João Alberto Souza, solicitando a oitiva da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do Senado nº 332/2011. ..........................................................................................
Nº 923/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagem de pesar pelo falecimento
do Sr. Adib Jatene. .........................................................................................................................................................................................
Nº 924/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações à
Sra. Ana Beatriz Pereira................................................................................................................................................................................
Nº 925/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações ao
Sr. Gustavo Adolfo Igrejas Figueiras........................................................................................................................................................
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Nº 926/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações ao
Sr. Marcus Libório de Lima .........................................................................................................................................................................
Nº 927/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações aos
Srs. Sebastião Chagas Padilha da Silva e Sidney Barata de Aguiar ..............................................................................................
Nº 929/2014, de autoria do Senador Inácio Arruda, solicitando autorização para desempenho de missão
parlamentar no período de 21 a 29 do corrente................................................................................................................................
Nº 930/2014, de autoria do Senador Roberto Requião, em aditamento ao Requerimento nº 914/2014, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 21 do corrente a 1º de dezembro
próximo. ............................................................................................................................................................................................................
Nº 931/2014, de autoria do Senador Vital do Rêgo, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado nº
310/2014. Deferido......................................................................................................................................................................................
2.2.1.7 – Projetos de Lei do Senado
Nº 329/2014-Complementar, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), para definir critérios para a composição de órgãos colegiados da Justiça Eleitoral ................
Nº 330/2014, de autoria do Senador Pedro Taques, que altera o art. 15 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de
1997, para excluir a possibilidade de intimação por edital, no procedimento de protesto de títulos e outros documentos
de dívida, do devedor que, embora resida em localidade não compreendida pela competência territorial do respectivo
cartório, possua endereço certo e conhecido. ........................................................................................................................................
Nº 331/2014, de autoria do Senador Pedro Taques, que altera o art. 12 e revoga o art. 13, ambos da Lei nº
9.492, de 10 de setembro de 1997, para prever que o prazo para registro de protesto de títulos e outros documentos de
dívida se inicia com a intimação do devedor. ......................................................................................................................................
Nº 332/2014, de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, para
inserir o conceito de Rede Nacional e Estação de Abrangência Nacional e estabelecer obrigação de carregamento de
seus sinais a todos os usuários independentemente da tecnologia. ..............................................................................................
Nº 333/2014, de autoria do Senador Pedro Taques, que altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências, para prever a criação do
Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência. .................................................................................................................................
Nº 334/2014-Complementar, de autoria da Senadora Lídice da Mata, que altera a Lei Complementar nº 64, de
1990, para determinar a desincompatibilização do servidor público candidato seis meses antes da data das eleições.
Nº 335/2014, de autoria da Senadora Lídice da Mata, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para
alterar a data em que as convenções partidárias destinadas a escolher os candidatos às eleições podem ser realizadas
Nº 336/2014, de autoria da Senadora Lídice da Mata, que altera o art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, que estabelece normas para as eleições, para ampliar, de três para seis meses, o prazo correspondente à vedação a pronunciamentos de agentes públicos em cadeia de rádio e televisão nos meses que antecedem a eleição. ....
Nº 337/2014, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o Decreto-Lei nº 340, de 22 de dezembro
de 1967, que acrescenta disposições disciplinadoras ao Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências, para alterar as vedações aplicáveis aos incentivos fiscais vigentes na Zona Franca de Manaus. .......................
Nº 338/2014, de autoria da Senadora Angela Portela, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
para instituir o financiamento público exclusivo de campanha .....................................................................................................
Nº 339/2014, de autoria da Senadora Angela Portela, que acrescenta art. 26-A à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, para prever a perda de mandato por desfiliação partidária sem justa causa e cancelamento da filiação
partidária por parte dos órgãos dirigentes do partido .......................................................................................................................
Nº 340/2014, de autoria da Senadora Angela Portela, que altera os arts. 13 e 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, para instituir a cláusula de desempenho para partidos políticos. ...............................................................
Nº 341/2014, de autoria do Senador Kaká Andrade, que altera a Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, para
dispor sobre a oferta de protetores solares a baixo custo para a população ...............................................................................
2.2.1.8 – Aviso do Tribunal de Contas da União
Nº 81/2014 (nº 1.871/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 3.042/2014, proferido nos autos
do processo TC 008.788/2013-8, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 7/2013, do Senado Federal...........................................................................................................................................................
2.2.1.9 – Comunicações
Da Liderança do PV na Câmara dos Deputados, de substitução de membro na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (Ofício nº 168/2014). Será feita a substituição solicitada. .......................................
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS),
ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal; e ao superfaturamento
na construção de refinarias (Ofício nº 527/2014). Será feita a substituição solicitada. .......................................................
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Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (Ofício nº 528/2014). Será feita a substituição solicitada........................................
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº 208/2014). Será feita a substituição solicitada. .................................
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (Ofício nº 209/2014). Será feita
a substituição solicitada. ..............................................................................................................................................................................
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Serviços de Infraestrutura (Ofício nº 210/2014). Será feita a substituição solicitada. .........................
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Ofício nº 211/2014). Será feita a substituição solicitada. ..
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (Ofício nº 212/2014). Será feita a substituição solicitada. .................
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Ofício nº 213/2014). Será feita a substituição solicitada. ..........................................................................................................................................................................................
Da Senadora Marta Suplicy, de reassunção do mandato de Senadora da República, em 13 do corrente, e
retomada do efetivo exercício no dia 18 do corrente (Ofício nº 2/2014)................................................................................
2.2.1.10 – Proposta de Emenda à Constituição
Nº 45/2014, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Paim, que altera o inciso XXIX da Constituição
Federal, para estabelecer que a prescrição incidente sobre não-recolhimento dos valores destinados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) é de trinta anos............................................................................................................................
2.2.2 – Oradores
SENADOR PAULO PAIM – Destaque à importância do Programa Senado Jovem Brasileiro; e outros assuntos
2.2.3 – Comunicações da Presidência
Realização de sessão solene do Congresso Nacional amanhã, às 10 horas, no Plenário do Senado Federal,
destinada ao lançamento da Campanha Nacional "16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres".
Convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional para amanhã, às 11 horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados, destinada à leitura de expedientes e apreciação de Vetos Presidenciais e Projetos de Lei do Congresso Nacional. .............................................................................................................................................................................................
2.2.4 – Oradores (continuação)
SENADORA ANGELA PORTELA – Lamento pelo crescimento da violência no trânsito do País, especialmente
no Estado de Roraima. .................................................................................................................................................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Destaque à matéria veiculada pelo jornal Folha de Boa Vista intitulada
“TCE afasta secretário municipal de Saúde e mais oito servidores”............................................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN, como Líder – Registro da participação de S.Exª em reunião da Direção
Nacional do PCdoB; e outro assunto ......................................................................................................................................................
SENADOR ROMERO JUCÁ, como Líder – Críticas ao discurso do Senador Mozarildo Cavalcanti e à matéria
publicada no jornal Folha de Boa Vista; e outro assunto ................................................................................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Explicação pessoal referente ao pronunciamento do Senador Romero
Jucá.....................................................................................................................................................................................................................
SENADOR ROMERO JUCÁ – Explicação pessoal referente ao pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti....................................................................................................................................................................................................................
2.2.5 – Comunicação
Da Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de indicação de membro
para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo a
empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), ocorridas entre os anos de 2005 e 2014 e relacionadas à compra
da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina
a funcionários da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias (Ofício nº 107/2014). Designação
da Senadora Ivonete Dantas, como suplente, para compor a referida Comissão. ......................................................................
2.2.6 – Oradores (continuação)
SENADOR KAKÁ ANDRADE – Comentários sobre o relatório do Painel Intergovemamental sobre Mudança
Climática, divulgado no mês corrente. ..................................................................................................................................................
SENADOR JORGE VIANA – Preocupação com enchente que atinge a cidade de Tarauacá-AC; e outro assunto.
SENADOR PAULO BAUER – Apelo ao Governo Federal para que os recursos da emenda coletiva que destina
R$25 milhões para investimentos na ampliação da Arena Joinville sejam liberados; e outros assuntos .....................
2.2.7 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 905/2014, de autoria do Senador Humberto Costa. Aprovado, nos termos do Parecer nº
897/2014-CRE. ..............................................................................................................................................................................................
Requerimento nº 914/2014, de autoria do Senador Roberto Requião. Aprovado. ..................................................
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2.2.8 – Oradores (continuação)
SENADOR WALDEMIR MOKA – Homenagens ao ex-Senador Ramez Tebet e ao poeta Manoel de Barros ........
2.2.9 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 916/2014, de autoria do Senador Antonio Aureliano. Aprovado. ...............................................
Requerimento nº 915/2014, de autoria do Senador Anibal Diniz. Aprovado. ...........................................................
2.2.10 – Oradores (continuação)
SENADOR PEDRO SIMON – Considerações sobre os escândalos de corrupção na Petrobras; e outros assuntos .......................................................................................................................................................................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item extrapauta (Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 928/2014 lido e
aprovado nesta oportunidade) (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 54/2014, apresentado como conclusão do Parecer nº 896/2014, da Comissão de
Assuntos Econômicos, que autoriza o Município de Alagoinhas, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), no Valor de até
US$ 11.500.000,00 (onze milhões, quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América). Aprovado, tendo usado
da palavra os Senadores Walter Pinheiro e Lídice da Mata. ...........................................................................................................
Redação final do Projeto de Resolução nº 54/2014 (Parecer nº 898/2014-CDIR). Aprovada. À promulgação.......................................................................................................................................................................................................................
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 41/2014 (nº 103/2014, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. JORGE GERALDO KADRI, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Libanesa. Aprovada, nos termos do Parecer nº 899/2014-CRE (votação nominal). .................................
2.3.3 – Item 2 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 467/2012, de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (proveniente da Sugestão nº 12, de 2011, do Programa Senado Jovem Brasileiro), que altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para incumbir o sistema de
ensino de identificar os estudantes de baixo rendimento e inseri-los em plano de recuperação. Aprovado o Substitutivo (Emenda nº 1-CE), tendo usado da palavra o Senador Paulo Davim..........................................................................
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2012
(Parecer nº 900/2014-CDIR). Aprovada. À Câmara dos Deputados .......................................................................................
2.3.4 – Item 1
Projeto de Lei do Senado nº 185/2012, de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (proveniente da Sugestão nº 25/2011, do Programa Senado Jovem Brasileiro), que altera a Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para assegurar a presença de
professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino. Aprovado, com a Emenda nº 1-CE, de redação.
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 185/2012 (Parecer nº 901/2014-CDIR). Aprovada. À Câmara
dos Deputados ...............................................................................................................................................................................................
2.3.5 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária ...............
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Oradores
SENADORA MARTA SUPLICY – Registro dos projetos desenvolvidos no Ministério da Cultura sob a gestão de
S. Exª; e outro assunto..................................................................................................................................................................................
SENADOR JAYME CAMPOS – Apelo no sentido da aprovação, pela Câmara dos Deputados, de projeto de
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Ata da 169ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 19 de novembro de 2014
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Paulo Paim, da Srª Ana Rita e do Sr. Eduardo Suplicy.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 20 horas e 1 minuto.)
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.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Angela Portela, V. Exª está
inscrita para uma comunicação inadiável.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Vanessa, querida colega.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada. É para me inscrever no período de Liderança do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Vanessa, inscrita para usar
a palavra pela Liderança do PCdoB.
Eu me inscrevo para uma comunicação inadiável.
Eu queria cumprimentar todos os colegas e todos os que nos acompanham pela Rádio e TV Senado.
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:
PARECERES
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ABERTURA DE PRAZOS
Fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado n°s 202, de 2014; e 307, de 2008, respectivamente, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno. (Ofícios n°s 137 e 138/2014 – CCJ)
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 137/2014-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de novembro de 2014
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2014, que “Acrescenta artigo 37-A
à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, para estabelecer a prescrição das sanções previstas por violação de
normas legais e estatutárias, falta de prestação de contas e sua desaprovação total ou parcial dois anos após o
envio do balanço contábil dos partidos políticos”, de autoria do Senador Antonio Carlos Rodrigues.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 138/2014-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de novembro de 2014
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e no 2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2008, que “Altera
o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer as barras de proteção laterais como componentes de uso obrigatório nos veículos”, de autoria do Senador Marconi Perillo.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Projeto de Resolução n° 54, de 2014, apresentado como conclusão do Parecer n° 896, de 2014CAE, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do
Regimento Interno.
O Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2013, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
Ofício do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 14 de novembro de 2014:
– N° 219, em resposta ao Requerimento n° 631, de 2014, de informações, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin;
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos requerentes.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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TÉRMINO DO PRAZO
Encerrou-se em 17 de novembro o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
n° 332, de 2011.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Há sobre a mesa requerimento de audiência da CCJ, que será lido.
O requerimento será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
REQUERIMENTOS
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REQUERIMENTO Nº 923, DE 2014
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Pesar pelo falecimento do médico, Dr. Adib Jatene, bem como seja encaminhado o referido voto a
sua esposa Aurice e seus filhos Iara, Fábio, Marcelo e Ieda Jatene, no seguinte endereço: HCor: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – Paraíso, São Paulo – SP, 04004-030
Justificação
Na noite de sexta feira dia 14 de Novembro de 2014 o Brasil perdeu o seu gênio da medicina, Adib Jatene
que faleceu no ultimo dia 14 aos 85 anos no Hospital do coração em São Paulo, após se sentir mal.
O cardiologista havia sido internado em Setembro no Hospital do Coração em São Paulo, após sofrer um
infarto agudo no miocárdio. Em maio de 2012, o médico já havia sido internado com dores no peito. Na época,
ele mesmo diagnosticou o próprio infarto e deu orientações sobre o seu tratamento. Passou por um cateterismo e precisou colocar um stent.
Nascido em Xapuri, no Acre, filho de um seringueiro e uma dona de armarinho, foi criado em Uberaba,
no Triângulo Mineiro. Chegou a São Paulo para estudar na USP, onde conheceu seu grande mentor, Euryclides
Zerbini (1912-1993), que realizou em 1968 o primeiro transplante de coração no Brasil. Com diversos convites
para ocupar cargos políticos, aceitou três: tornou-se secretário estadual de Saúde, quando o governador era
Paulo Maluf, e ministro da mesma área duas vezes, nas gestões Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso.
Foi nos anos FHC que emplacou a ideia da contribuição provisória sobre movimentação financeira (CPMF),
para aumentar a arrecadação na saúde pública e, de quebra, coibir a sonegação. Adib Jatene é o criador do
nosso sistema de saúde, o SUS. Seus múltiplos interesses não paravam por aí. Jatene ia mensalmente a sua
fazenda nos arredores de Catanduva (a 390 quilômetros da capital) para conferir as plantações e a criação de
gado. Amante das artes era dono de uma coleção particular de quadros que inclui artistas como Di Cavalcanti, Alfredo Volpi e Tarsila do Amaral, presidia o conselho deliberativo do Museu de Arte de São Paulo (Masp).
Sua perda para o Brasil é inestimável, médico foi um dos homens mais respeitados por todos os brasileiros, um homem honrado, que prestou excelentes serviços a população brasileira. Perde o Brasil, perde a
medicina brasileira.
Lamento profundamente a morte dessa personalidade tão querida e tão respeitada, expresso aqui meus
sentimentos aos familiares, amigos e aos colegas desse mito da medicina. Dr. Adib vai viver eternamente na
mente e no coração do povo brasileiro pelos exemplos que deu de paixão, pelo ser humano e por seus paradigmas de ética. Que Deus possa confortar seus familiares, amigos e a tantos que militam para melhorar a saúde
no Brasil. As minhas sentidas condolências à família Jatene.
Sala das Sessões, em 17 de Novembro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se.)
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o Srta. Ana Beatriz Pereira, que foi selecionada pelo projeto jovem embaixador para representar o Amazonas na embaixada norte-americana, bem como seja encaminhado o referido, no
seguinte endereço: Escola IEA: Rua Ramos Ferreira, 875, Praça Quatorze de Janeiro, Manaus – AM CEP: 69010-170.
Justificação
A estudante do terceiro ano do ensino médio, Ana Beatriz Pereira terá a oportunidade de conhecer outro
país e chegar perto de uma das figuras mais importantes da política mundial. Ana Beatriz realizará esse sonho
aos 17 anos graças a um projeto chamado “jovens embaixadores”.
A estudante mora em um sítio no km11 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista) com o pai que é caseiro,
a mãe dona de casa e dois irmãos; acorda todos os dias às 04 da manhã para pegar o Ônibus com o destino
ao IEA onde estuda há três anos.
Parabéns Ana Beatriz, por conseguir chegar tão longe, você é uma jovem esforçada, dedicada, estudiosa
e muita determinação, que nunca reclama de cansaço, e é por tudo isso que você é merecedora de ser a representante do Amazonas em Washington.
Sala das Sessões, em de Novembro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se.)
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REQUERIMENTO Nº 925, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para o Sr. Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras, que é o novo Superintendente da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, bem como seja encaminhado o referido, no seguinte
endereço: Av. Ministro Mário Andreazza, 1.424 – Distrito Industrial, CEP: 69075-830 – Manaus/AM.
Justificação
O funcionário de carreira Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras é o novo comandante da Superintendência
da Zona Franca de Manaus (Suframa). O nome dele foi confirmado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Mauro Borges.
Gustavo Igrejas substituirá Thomaz Nogueira, que pediu exoneração semana passada do cargo. O nome
do novo superintendente deve ser oficializado no próximo dia 6 de Novembro, através do Dário Oficial.
Economista, especialista em Administração de Empresas pela FGV/ISAE, há 10 anos coordenando o setor
de acompanhamento de projetos industriais da Suframa, com experiência de mais de seis anos ministrando
palestras sobre a legislação da ZFM em diversas entidades dentro e fora de Manaus, integrante do Corpo de
Instrutores do Editor Fiscal há 5 anos. Gustavo tem todos os requisitos para fazer uma excelente administração.
Parabéns Gustavo Igrejas por ter sido o escolhido para ser o novo Superintendente da Suframa, tenho
certeza que você reúne todas as condições para assumir essa função. Que você consiga evoluir e modernizar
o modelo que já consolidou tantas conquista e que tem dado tão certo e por fim, que Deus o ilumine e que
você possa administrar a SUFRAMA com muita competência e dedicação.
Sala das Sessões, em de Novembro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se.)

(Encaminhe-se.)
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REQUERIMENTO Nº 927, DE 2014
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para os Professores Sebastião Chagas Padilha da Silva e Sidney Barata de Aguiar,
que foram empossados no Conselho Estadual de Educação, bem como seja encaminhado o referido, no seguinte endereço: Rua José Paranaguá, 574 – Centro, CEP: 69005-130, Manaus – AM
Justificação
Os professores Sebastião Padilha e Sidney Aguiar foram empossados no dia 13 de Novembro no Conselho Estadual de Educação. Sebastião ocupa a vaga de titular e Sidney de suplente. Eles foram indicados pelo
Sinteam e permanecerão na função por dois anos.
Entre as atribuições do CEE estão: discutir e deliberar sobre assuntos pertinentes aos diversos graus e
ramos do ensino, Adotar ou propor modificações e medidas que objetivem a expansão e o aperfeiçoamento
do ensino, estimular a assistência social ao escolar.
Parabéns Sebastião Padilha e Sidney Aguiar, desejo que vocês continuem cumprindo o seus deveres e
que façam um excelente trabalho no CEE, e continuem em busca de melhorias na qualidade do ensino. Parabéns e que Deus abençoe vocês nesse novo desafio.
Sala das Sessões, em de Novembro de 2014. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se.)
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PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 329, DE 2014 – COMPLEMENTAR
Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), para definir critérios para a
composição de órgãos colegiados da Justiça Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº. 4.737, de 15 de julho de 1965 (“Código Eleitoral”), passa a vigorar acrescido do
seguinte §5º:
Art.14. ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§5º. É vedada a indicação servidor público hierarquicamente subordinado a Chefe de Poder Executivo para vaga de advogado junto a órgão colegiado da Justiça Eleitoral.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, órgãos colegiados da Justiça Eleitoral brasileira, são integrados por magistrados de carreira e por advogados, estes indicados pelo Supremo Tribunal
Federal, no caso de membro do TSE, ou pelo Tribunal de Justiça, no caso de integrante de tribunal regional.
Esses advogados costumam ser militantes, respaldados pela Ordem dos Advogados, que participa desse
processo, o que contribui para sua legitimidade.
Com efeito, a participação dos advogados especialistas em direito eleitoral enriquece a Justiça Eleitoral,
e tem contribuído para conferir aos seus órgãos colegiados uma composição mais ampla, e uma sensibilidade
maior com as questões que cotidianamente afligem aqueles que lidam com esse ramo do direito.
Entretanto, a Lei que disciplina essa matéria, o Código Eleitoral, padece de lacuna indesculpável, pois é
omissa quanto à indicação para compor os tribunais, na vaga de advogado, de servidores subordinados a agentes públicos como governadores e prefeitos, pessoas com interesse direto nas decisões dessas cortes de Justiça.
Em face dessa omissão legislativa, têm ocorrido situações lamentáveis, com grave prejuízo à administração da Justiça por parte desses tribunais, especialmente os tribunais regionais.
A indicação, por exemplo, de um procurador do estado ou do município para compor tribunal regional
ofende os preceitos legais, assim como os princípios, que se relacionam com o devido processo.
O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o impedimento, diz que é defeso ao juiz exercer suas funções
no processo contencioso ou voluntário em que interveio “como mandatário da parte”.
Ora, o procurador do estado é mandatário dele e, nessa condição, subordinado ao Governador, assim
como o procurador do município é hierarquicamente subordinado ao Prefeito. Após cumprirem suas funções
no tribunal regional eleitoral, voltarão à respectiva Procuradoria, e à condição de subordinados ao Governador ou ao Prefeito.
A condição de magistrado eleitoral, nesse contexto, é provisória. Seu vínculo com o Poder Executivo, entretanto, é permanente, assim como a relação de obediência legal em face do chefe desse Poder. Essa realidade
impõe a mudança legislativa que aqui se propõe.
Por último, cumpre assinalar que, embora o Código Eleitoral seja uma lei ordinária, suas disposições pertinentes à organização da Justiça Eleitoral foram recepcionadas pela Constituição com o status jurídico de lei
complementar, em face do que dispõe o art. 121, caput, da Constituição. Por essa razão, devem ser objeto de
alteração mediante projeto de lei complementar, tal como ora se propõe.
Solicito aos eminentes pares as medidas necessárias ao aperfeiçoamento e à aprovação da iniciativa legislativa que ora submeto ao exame do Senado Federal.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“................... ........................................................................................................... .............................................................................
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Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.
.............................................................................................................................................................................................................”
LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral.
“...........................................................................................................................................................................................................
Art. 14. Os juizes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por dois
anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
§ 1º Os biênios serão contados, ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento nem mesmo
o decorrente de licença, férias, ou licença especial, salvo no caso do § 3º. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 2º Os juizes afastados por motivo de licença férias e licença especial, de suas funções na Justiça comum,
ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente exceto quando com períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. (Incluído
pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 3º Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não poderão
servir como juizes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge, perante consangüíneo legítimo
ou ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. (Incluído
pela Lei nº 4.961, de 1966)
§ 4º No caso de recondução para o segundo biênio observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 1966)
Art. 15. Os substitutos dos membros efetivos dos Tribunais Eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião
e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.
...........................................................................................................................................................................................................”
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 330, DE 2014
Altera o art. 15 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, para excluir a possibilidade de intimação por edital, no procedimento de protesto de títulos e outros documentos de dívida,
do devedor que, embora resida em localidade não compreendida pela competência territorial
do respectivo cartório, possua endereço certo e conhecido.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a intimação no
endereço fornecido pelo apresentante.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e não se aplica aos títulos e documentos de dívida já protocolados para protestos.
Justificação
É disciplinado pela Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997, o procedimento para o protesto de títulos e
outros documentos de dívidas. Conforme encerrado por seu art. 1º, o protesto é o ato formal e solene pelo qual
se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
A lavratura e registro do instrumento de protesto é de competência do Tabelião do Cartório de Protesto
de Títulos e deve ser precedida de intimação do devedor para que cumpra a obrigação devida no prazo de três
dias úteis, contados a partir da protocolização do pedido de protesto. Essa intimação pode ser por portador
do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado
através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. Excepcionalmente, a intimação também
pode ser feita por edital.
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É cabível a intimação por edital, segundo o art. 15 da Lei n. 9.492, de 1997, quando o devedor for desconhecido, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliado fora da competência territorial do
Tabelionato ou se ninguém dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.
O objetivo da presente proposição é excluir a possibilidade de intimação para protesto por edital de
devedor apenas porque resida em localidade diversa da competência territorial do Cartório. A ideia é que, se
o devedor possui endereço certo e conhecido, descabe a intimação ficta por edital, ainda que sua residência
seja em outra localidade. Não é razoável, por exemplo, que o protesto de um título de crédito cujo devedor
resida no Município de Mucajaí, no Estado de Roraima, seja feita por afixação de edital no Cartório de Protesto
da Comarca de Planaltina, em Goiás, ainda que seja publicada em imprensa local.
O protesto, além de seus diversos efeitos jurídicos – como interrupção da prescrição, fixação do termo
inicial de juros, taxas e correção monetária, atribuição de interesse de agir ao portador de duplicata sem aceite,
habilitação do portador a exercer o direito de regresso contra coobrigados anteriores, pressuposto da falência, oposição de óbice a fraude contra credores etc. –, também possui a finalidade de pacificação extrajudicial
dos conflitos e, por isso, é preciso que se possibilite a real oportunidade de pagamento do título pelo devedor.
Daí, que sua intimação pessoal, ainda que por via postal, é importante sempre que se conheça seu endereço.
Ora, para que o protesto sirva de prova inconteste de que o devedor se recusa a cumprir sua obrigação,
furtando-se à possibilidade de pagamento que lhe é proporcionada pela lavratura e registro do protesto (art.
3º da Lei nº 9.492, de 1997), é preciso que lhe sejam prontificadas as oportunidades mais razoáveis e eficazes
a fim de que tome ciência desse ato solene.
Como é notório, uma intimação de protesto realizada mediante edital em uma localidade diversa daquela em que resida o devedor, em especial se em outra Unidade da Federação, muito dificilmente alcançará
o desiderato de cientificá-lo do ato.
Por isso é que a intimação editalícia do protesto, descrita no art. 15 da Lei, reveste-se de caráter excepcional, devendo ocorrer apenas quando a intimação direta do devedor, estabelecida no art. 14, reste frustrada,
inclusive nos casos em que o devedor resida em local distante daquele do cartório de protestos. Já hoje, aliás,
o Superior Tribunal de Justiça prestigia a intimação pessoal nos casos de protesto para fins de comprovação
da mora do devedor nos contratos garantidos mediante alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei n. 911, de
1969, conforme se depreende dos julgados abaixo transcritos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA
DE PROVA DE QUE FOI TENTADA, SEM ÊXITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE, NO CASO. DECRETO-LEI N. 911/69, ARTS. 2º E 3º. LEI N. 9.492/97, ART. 15. EXEGESE. MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC.
I. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar
ciência pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97,
art. 15).
II. Ausente a prova de que existiu notificação endereçada ao devedor, e essa restou frustrada, perde higidez a via editalícia, que é, por sua natureza, sempre secundária, não o principal
meio de cientificação.
III. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2º , do CPC, ficando a interposição de novos recursos
sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta. (Agravo Regimental no Agravo 1248262 / RS,
grifos nossos.)
...................................................................................................................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. EDITAL
DE PROTESTO. DECRETO-LEI N. 911/69, ARTS. 2º, § 2º E 3º. CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA, CONTUDO,
QUE NÃO JUSTIFICAVA ESSE MEIO. DEVEDOR COM RESIDÊNCIA E TRABALHO CONHECIDOS. CITAÇÃO
PESSOAL REALIZADA NA LIDE JUDICIAL. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
I. Possível, na exegese que se dá ao art. 2º, parágrafo 2º, e 3º, do Decreto-lei n. 911/69 e ao art. 15,
da Lei 9.492/97, a constituição em mora do devedor mediante publicação de edital de protesto
pelo Cartório competente.
II. Caso, todavia, em que a situação fática delineada nos autos no grau monocrático revela que
o réu não se encontrava em lugar incerto ou ignorado, posto que pôde ser sem dificuldades
maiores localizado, assim como o bem fiduciariamente alienado, logo posteriormente, no cur-
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so da presente ação de busca e apreensão, o que afasta os pressupostos justificadores para a
notificação pela via editalícia.
III. Carência da ação, em face da nulidade da constituição em mora.
IV. Recurso não conhecido. (REsp 408863 / RS, grifos nossos.)
...................................................................................................................................................................................................
BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL.
1. O § 2º do art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69 não exige que a prova da mora seja por carta registrada
expedida por intermédio de cartório de Títulos e Documentos, apenas. Pode a prova ser feita pelo
protesto do título, a critério do credor. E, no caso, foi apresentado o devido título protestado. Se
o cartório efetivou o protesto por edital, assim fez por não ter encontrado o réu no seu endereço. E a lei não determina que o protesto não possa ser efetivado por edital.
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 146265 / SP, grifos nossos.)
Note-se que não pretendemos abolir a intimação editalícia para essa hipótese, mas meramente exigir que,
antes dela, proceda-se a esforços a fim de que ao devedor se destine intimação direta, seja por portador do cartório
de protesto, seja por correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) ou qualquer outro meio idôneo.
Revelando-se tais tentativas frustradas, bastará então recorrer ao trecho do caput do art. 15 da Lei 9.492, de 1997,
que autoriza a intimação por edital caso a localização da pessoa indicada para aceitar ou pagar seja incerta ou
ignorada, ou, ainda, caso ninguém se disponha a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.
Desse modo, ainda se cumpre com o projeto o objetivo de assegurar uma sistemática que atenda aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88),
aplicáveis a todos os procedimentos judiciais e extrajudiciais.
Pelo exposto, ciente do compromisso do Congresso Nacional com o aperfeiçoamento legislativo sem
se descurar dos ditames constitucionais, submete-se o presente projeto de lei a apreciação dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
(...)
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
LEI Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Competência e das Atribuições
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
(...)
Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e
privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência
do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a
todos os atos praticados, na forma desta Lei.
(...)
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CAPÍTULO V
Do Prazo
Art. 12. O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida.
§ 1º Na contagem do prazo a que se refere o caput exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.
§ 2º Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em
que este não obedecer ao horário normal.
Art. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por
motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subseqüente.
CAPÍTULO VI
Da Intimação
Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao
devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.
§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro
meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR)
ou documento equivalente.
§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou
documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do
protocolo e valor a ser pago.
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou,
ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.
§ 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal
de circulação diária.
§ 2º Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.
(...)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 331, DE 2014
Altera o art. 12 e revoga o art. 13, ambos da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, para prever que o prazo para registro de protesto de títulos e outros documentos de dívida se inicia
com a intimação do devedor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 O protesto será registrado em três dias úteis, contados da intimação do devedor para cumprimento da obrigação no Tabelionato, após a protocolização do título ou documento de dívida.
§ 1º Na contagem do prazo a que se refere o caput, exclui-se o dia da intimação e inclui-se o do vencimento.
..........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Fica revogado o art. 13 da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e não se aplica aos títulos e documentos de dívida já protocolados para protestos.
Justificação
O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação
originada em títulos e outros documentos de dívida, conforme esclarece o caput do art. 1º da Lei nº 9.492, de 1997.
Para efetuá-lo, deve o credor dirigir-se ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos, protocolizar
o pedido e aguardar o decurso do prazo de três dias úteis que o art. 12 da referida lei concede ao devedor para
a liquidação do débito no próprio Tabelionato, evitando, assim, o registro do protesto.
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Ocorre que esse prazo para liquidação do débito não se inicia a partir da intimação do devedor, como
seria de se esperar, mas a partir do protocolo do pedido de registro de protesto, feito pelo credor, de forma
que, muitas vezes, quando o devedor é enfim intimado, o prazo já começou a correr, subtraindo-lhe parcela
do precioso e exíguo tempo que a lei lhe concede para evitar o protesto.
A fim de aprimorar a sistemática de protesto, estamos propondo que o início da contagem do prazo para
a liquidação do débito se dê, logicamente, a partir da intimação do devedor, de forma que ele sempre possa
contar com a inteireza do prazo para tomar as providências cabíveis que evitem o registro do protesto e que
seja mais consentâneo com a garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).
Uma das funções do serviço extrajudicial de protestos de títulos e outros documentos de dívida é exatamente o de pacificação social de conflitos, evitando-se a judicialização excessiva de lides de cobrança de
débitos. Desse modo, é consentâneo com essa função garantir o prazo integral dos três dias úteis para que o
devedor possa envidar esforços para efetivar o pagamento da dívida.
Note-se que essa alteração pontual na Lei de Protestos, ao passo que não trará grandes prejuízos a agilidade do serviço cartorário, permitirá uma maior efetividade na resolução do conflito, resultando em benefícios aos credores, com a maior possibilidade de quitação do débito, ao próprio Tabelião, tendo em conta o
possível aumento no número de credores interessados em protestar seus títulos, e, por lógica, aos devedores,
que contarão com um interstício maior para resolução de suas dívidas.
Essa proposição ainda tem o objetivo de garantir um procedimento mais consentâneo com os princípios
constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88). Não é razoável que o transcurso do prazo para
um ato de tamanha importância e intromissão na vida do devedor seja transcorrido sem o seu conhecimento.
Lembrando que os efeitos jurídicos do protesto são diversos, tais como: interrupção da prescrição, termo inicial de juros, taxas e correção monetária, confere interesse de agir ao portador de duplicata sem aceite,
habilita o portador do título a exercer o direito de regresso contra coobrigados anteriores, serve como pressuposto para a falência, é um elemento para se evitar fraude contra credores, etc. Assim, nada mais correto que
o transcurso do prazo para sua efetivação seja iniciado com a intimação do devedor.
Pelo exposto, ciente do compromisso do Congresso Nacional com o aperfeiçoamento legislativo sem
se descurar dos ditames constitucionais, submete-se a presente proposição a apreciação dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, – Pedro Taques.
Senador da República
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
(...)
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
LEI Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997
Define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Competência e das Atribuições
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
(...)
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CAPÍTULO V
Do Prazo
Art. 12. O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida.
§ 1º Na contagem do prazo a que se refere o caput exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.
§ 2º Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em
que este não obedecer ao horário normal.
Art. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por
motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subseqüente.
(...)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 332, DE 2014
Altera a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, para inserir o conceito de Rede Nacional e
Estação de Abrangência Nacional e estabelecer obrigação de carregamento de seus sinais a
todos os usuários independentemente da tecnologia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º .....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
XXIV – Rede Nacional: conjunto de geradoras, retransmissoras e repetidoras caracterizado pela
presença em todas as regiões geopolíticas do país, pelo alcance de, ao menos, um terço da
população brasileira e pelo provimento da maior parte da programação por uma das estações
para as demais.
XXV – Estação de Abrangência Nacional: conjunto caracterizado por uma geradora, retransmissoras e repetidoras presente em todas as regiões geopolíticas do país com alcance de, ao menos, um
terço da população brasileira”.
Art. 2º O art. 32 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32 ....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
§9º-A: A prestadora do Serviço de Acesso Condicionado deverá garantir acesso aos usuários, independentemente da tecnologia empregada para a distribuição, a canais caracterizados como Rede
Nacional e Estação de Abrangência Nacional, em todos os planos, sem prejuízo da distribuição de
que trata o inciso I.
....................................................................................................................................................................................................”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A Lei nº 12.485/2011, Lei da Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado, estabeleceu profundas
alterações no regime de prestação dos serviços de telecomunicações de TV por Assinatura, prevendo, entre
outras mudanças, a existência de um novo serviço, o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), a ser prestado
sob quaisquer que sejam as tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação, materializando-se o princípio comumente conhecido como neutralidade tecnológica e organizando a fruição do serviço a partir da percepção do consumidor final.
Além disso, em seu Capítulo VII, acerca da “Distribuição de Conteúdo pelas Prestadoras do Serviço de
Acesso Condicionado”, a citada Lei estabeleceu o carregamento obrigatório dos canais enumerados pelos incisos de seu art. 32, entre eles os sinais das geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens.
Contudo, observa-se que, a depender da tecnologia empregada para distribuição do Serviço de Acesso
Condicionado, a área de prestação pode atingir até mesmo o território nacional, como ocorre com a tecnolo-
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gia satelital (DTH – Direct to Home), gerando a obrigação de carregamento de cerca de 516 geradoras locais e
a inviabilidade técnica de cumprir a obrigação.
Diante disso, a Lei determina, em seu art. 32, §8º1, que, em caso de inviabilidade técnica ou econômica
comprovada, a Anatel poderá dispensar a Prestadora do carregamento de parte ou totalidade dos canais. Nessa mesma linha, o §9º2 do mesmo art. 32 firma que, na dispensa do carregamento de canais, a Anatel deverá
dispor sobre quais deverão ser ofertados pelas distribuidoras.
Ao estabelecer a regulamentação correspondente, a Anatel previu no art. 52, §2º, da Resolução nº 581,
de 26/03/2012:
§ 2º No caso de inviabilidade técnica ou econômica para o cumprimento do disposto no inciso I, deve-se
observar que o carregamento de um canal de Geradora Local de radiodifusão de sons e imagens, pertencente a um conjunto de estações, sejam geradoras locais ou retransmissoras, e caracterizado pela presença em todas as regiões geopolíticas do país, pelo alcance de, ao menos, um terço da população brasileira
e pelo provimento da maior parte da programação por uma das estações para as demais, implicará o
carregamento de, ao menos, um canal de Geradora de cada um dos demais conjuntos de geradoras e
retransmissoras com as mesmas características.
Assim, a Anatel realizou a Consulta Pública nº 23, de 06/06/2012, a fim de definir o conjunto de estações que atendiam aos critérios estabelecidos pela regulamentação. Em seguida, foi exarado o Ato nº
5.607/2012, que então divulgou quais seriam as geradoras de sons e imagens que atendiam a critérios geopolíticos e populacionais de abrangência nacional e, assim, deveriam ser carregadas por prestadoras do
Serviço de Acesso Condicionado que, apesar de terem área de prestação de serviço nacional, apresentavam
inviabilidade técnica para carregamento de todas as geradoras locais alcançadas por ela, como ocorre com
a tecnologia satelital.
Todavia, com a progressiva implantação da obrigação do carregamento desses sinais, percebeu-se que
essas geradoras exercem influente papel na difusão de conteúdo no país e na garantia da pluralidade de informação.
Vislumbrou-se que limitar o carregamento de canais de grande impacto para a população somente à
tecnologia satelital termina por cercear garantias constitucionais como liberdade de expressão, acesso à informação, pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, democratização e pluralidade do acesso à cultura e à informação.
Além disso, a extensão do carregamento desses sinais – muitos já carregados por grande parte das
prestadoras devido ao interesse dos usuários – a todas as tecnologias utilizadas para prestação do Serviço de
Acesso Condicionado no Brasil coaduna-se com as previsões constitucionais acerca da Comunicação Social no
país, que dispõem:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
[...]
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua
divulgação;
[...]
Portanto, a presente proposta visa a concretizar valores constitucionais garantidos ao povo brasileiro.
Senador Vital do Rêgo.
1.
Art. 32 [...] § 8º Em casos de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a Anatel determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos canais de que trata este artigo nos meios de distribuição considerados inapropriados para o transporte desses canais em parte ou na totalidade das localidades servidas pela distribuidora
2.
§ 9º Na hipótese da determinação da não obrigatoriedade da distribuição de parte dos canais de que trata
este artigo, a Anatel disporá sobre quais canais de programação deverão ser ofertados pelas distribuidoras aos usuários,
observando-se a isonomia entre os canais de que trata o inciso I deste artigo de uma mesma localidade, priorizando após
as geradoras locais de conteúdo nacional ao menos um canal religioso em cada localidade, caso existente, na data da
promulgação desta Lei.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011
Mensagem de veto
Vigência
Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória
no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 11.437, de 28 de dezembro de 2006, 5.070,
de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá
outras providências.
A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – Assinante: contratante do serviço de acesso condicionado;
II – Canal de Espaço Qualificado: canal de programação que, no horário nobre, veicule majoritariamente
conteúdos audiovisuais que constituam espaço qualificado;
III – Canal Brasileiro de Espaço Qualificado: canal de espaço qualificado que cumpra os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) ser programado por programadora brasileira;
b) veicular majoritariamente, no horário nobre, conteúdos audiovisuais brasileiros que constituam espaço qualificado, sendo metade desses conteúdos produzidos por produtora brasileira independente;
c) não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de comercializar, para qualquer empacotadora interessada, os direitos de sua exibição ou veiculação;
IV – Canal de Programação: resultado da atividade de programação que consiste no arranjo de conteúdos audiovisuais organizados em sequência linear temporal com horários predeterminados;
V – Coligada: pessoa natural ou jurídica que detiver, direta ou indiretamente, pelo menos 20% (vinte por
cento) de participação no capital votante de outra pessoa ou se o capital votante de ambas for detido, direta
ou indiretamente, em pelo menos 20% (vinte por cento) por uma mesma pessoa natural ou jurídica, nos termos da regulamentação editada pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel;
VI – Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado: complexo de atividades que permite a emissão,
transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes;
VII – Conteúdo Audiovisual: resultado da atividade de produção que consiste na fixação ou transmissão
de imagens, acompanhadas ou não de som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou
transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;
VIII – Conteúdo Brasileiro: conteúdo audiovisual produzido em conformidade com os critérios estabelecidos no inciso V do art. 1o da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;
IX – Conteúdo Jornalístico: telejornais, debates, entrevistas, reportagens e outros programas que visem
a noticiar ou a comentar eventos;
X – Distribuição: atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou
conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios eletrônicos quaisquer, próprios ou de terceiros,
cabendo ao distribuidor a responsabilidade final pelas atividades complementares de comercialização, atendimento ao assinante, faturamento, cobrança, instalação e manutenção de dispositivos, entre outras;
XI – Empacotamento: atividade de organização, em última instância, de canais de programação, inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado, a serem distribuídos para o
assinante;
XII – Espaço Qualificado: espaço total do canal de programação, excluindo-se conteúdos religiosos ou
políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos
jornalísticos e programas de auditório ancorados por apresentador;
XIII – Eventos de Interesse Nacional: acontecimentos públicos de natureza cultural, artística, esportiva,
religiosa ou política que despertem significativo interesse da população brasileira, notadamente aqueles em
que participem, de forma preponderante, brasileiros, equipes brasileiras ou seleções brasileiras;

Novembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19

87

XIV – Modalidade Avulsa de Conteúdo Programado ou Modalidade de Vídeo por Demanda Programado: modalidade de conteúdos audiovisuais organizados em canais de programação e em horário previamente
definido pela programadora para aquisição avulsa por parte do assinante;
XV – Modalidade Avulsa de Programação, ou Modalidade de Canais de Venda Avulsa: modalidade de
canais de programação organizados para aquisição avulsa por parte do assinante;
XVI – Pacote: agrupamento de canais de programação ofertados pelas empacotadoras às distribuidoras,
e por estas aos assinantes, excluídos os canais de distribuição obrigatória de que trata o art. 32;
XVII – Produção: atividade de elaboração, composição, constituição ou criação de conteúdos audiovisuais em qualquer meio de suporte;
XVIII – Produtora Brasileira: empresa que produza conteúdo audiovisual que atenda as seguintes condições, cumulativamente:
a) ser constituída sob as leis brasileiras;
b) ter sede e administração no País;
c) 70% (setenta por cento) do capital total e votante devem ser de titularidade, direta ou indireta, de
brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;
d) a gestão das atividades da empresa e a responsabilidade editorial sobre os conteúdos produzidos
devem ser privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;
XIX – Produtora Brasileira Independente: produtora brasileira que atenda os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) não ser controladora, controlada ou coligada a programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou
concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens;
b) não estar vinculada a instrumento que, direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir a sócios
minoritários, quando estes forem programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e imagens, direito de veto comercial ou qualquer tipo de interferência comercial
sobre os conteúdos produzidos;
c) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou comercializar para terceiros os conteúdos audiovisuais por ela produzidos;
XX – Programação: atividade de seleção, organização ou formatação de conteúdos audiovisuais apresentados na forma de canais de programação, inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de
conteúdo programado;
XXI – Programadora Brasileira: empresa programadora que execute suas atividades de programação no
território brasileiro e que atenda, cumulativamente, as condições previstas nas alíneas “a” a “c” do inciso XVIII
deste artigo e cuja gestão, responsabilidade editorial e seleção dos conteúdos do canal de programação sejam
privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;
XXII – Programadora Brasileira Independente: programadora brasileira que atenda os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) não ser controladora, controlada ou coligada a empacotadora ou distribuidora;
b) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de comercializar, para qualquer empacotadora, os
direitos de exibição ou veiculação associados aos seus canais de programação;
XXIII – Serviço de Acesso Condicionado: serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no
regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e
avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos,
meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer.
Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área de prestação, independentemente
de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais
para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para
as seguintes destinações:
I – canais destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, do sinal aberto e não codificado, transmitido em tecnologia analógica pelas geradoras locais de radiodifusão de
sons e imagens, em qualquer faixa de frequências, nos limites territoriais da área de cobertura da concessão;
II – um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
III – um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente
a transmissão ao vivo das sessões;
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IV – um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e
dos serviços essenciais à Justiça;
V – um canal reservado para a prestação de serviços de radiodifusão pública pelo Poder Executivo, a ser
utilizado como instrumento de universalização dos direitos à informação, à comunicação, à educação e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais;
VI – um canal reservado para a emissora oficial do Poder Executivo;
VII – um canal educativo e cultural, organizado pelo Governo Federal e destinado para o desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino a distância de alunos e capacitação de professores, assim como
para a transmissão de produções culturais e programas regionais;
VIII – um canal comunitário para utilização livre e compartilhada por entidades não governamentais e
sem fins lucrativos;
IX – um canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e destinado para a transmissão de programações das comunidades locais, para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes
públicos federal, estadual e municipal;
X – um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de
Vereadores localizadas nos Municípios da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinado para a divulgação dos trabalhos
parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
XI – um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as instituições de ensino superior
localizadas no Município ou Municípios da área de prestação do serviço, devendo a reserva atender a seguinte
ordem de precedência:
a) universidades;
b) centros universitários;
c) demais instituições de ensino superior.
§ 1o A programação dos canais previstos nos incisos II e III deste artigo poderá ser apresentada em um
só canal, se assim o decidir a Mesa do Congresso Nacional.
§ 2o A cessão às distribuidoras das programações das geradoras de que trata o inciso I deste artigo será
feita a título gratuito e obrigatório.
§ 3o A distribuidora do serviço de acesso condicionado não terá responsabilidade sobre o conteúdo da
programação veiculada nos canais previstos neste artigo nem estará obrigada a fornecer infraestrutura para
as atividades de produção, programação ou empacotamento.
§ 4o As programadoras dos canais de que tratam os incisos II a XI deste artigo deverão viabilizar, a suas
expensas, a entrega dos sinais dos canais nas instalações indicadas pelas distribuidoras, nos termos e condições técnicas estabelecidos pela Anatel.
§ 5o Os canais previstos nos incisos II a XI deste artigo não terão caráter privado, sendo vedadas a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos, assim como
a transmissão de publicidade comercial, ressalvados os casos de patrocínio de programas, eventos e projetos
veiculados sob a forma de apoio cultural.
§ 6o Os canais de que trata este artigo deverão ser ofertados em bloco e em ordem numérica virtual
sequencial, sendo vedado intercalá-los com outros canais de programações, respeitada a ordem de alocação
dos canais no serviço de radiodifusão de sons e imagens, inclusive em tecnologia digital, de cada localidade.
§ 7o Em caso de inviabilidade técnica ou econômica, o interessado estará desobrigado do cumprimento
do disposto no § 6o deste artigo e deverá comunicar o fato à Anatel, que deverá ou não aquiescer no prazo de
90 (noventa) dias do comunicado, sob pena de aceitação tácita mediante postura silente em função de decurso de prazo.
§ 8o Em casos de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a Anatel determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos canais de que trata este artigo nos meios de distribuição
considerados inapropriados para o transporte desses canais em parte ou na totalidade das localidades servidas pela distribuidora.
§ 9o Na hipótese da determinação da não obrigatoriedade da distribuição de parte dos canais de que
trata este artigo, a Anatel disporá sobre quais canais de programação deverão ser ofertados pelas distribuidoras aos usuários, observando-se a isonomia entre os canais de que trata o inciso I deste artigo de uma mesma
localidade, priorizando após as geradoras locais de conteúdo nacional ao menos um canal religioso em cada
localidade, caso existente, na data da promulgação desta Lei.
§ 10. Ao distribuir os canais de que trata este artigo, a prestadora do serviço de acesso condicionado não
poderá efetuar alterações de qualquer natureza nas programações desses canais.
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§ 11. O disposto neste artigo não se aplica aos distribuidores que ofertarem apenas modalidades avulsas de conteúdo.
§ 12. A geradora local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a seu critério, ofertar
sua programação transmitida com tecnologia digital para as distribuidoras de forma isonômica e não discriminatória, nas condições comerciais pactuadas entre as partes e nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel,
ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora do serviço de acesso condicionado a descontinuidade da transmissão da programação com tecnologia analógica prevista no inciso I deste artigo.
§ 13. Caso não seja alcançado acordo quanto às condições comerciais de que trata o § 12, a geradora
local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a seu critério, exigir que sua programação
transmitida com tecnologia digital seja distribuída gratuitamente na área de prestação do serviço de acesso
condicionado, desde que a tecnologia de transmissão empregada pelo distribuidor e de recepção disponível
pelo assinante assim o permitam, de acordo com critérios estabelecidos em regulamentação da Anatel.
§ 14. Na hipótese de que trata o § 13, a cessão da programação em tecnologia digital não ensejará pagamento por parte da distribuidora, que ficará desobrigada de ofertar aos assinantes a programação em tecnologia analógica.
§ 15. Equiparam-se às geradoras de que trata o inciso I deste artigo as retransmissoras habilitadas a
operar em regiões de fronteira de desenvolvimento do País que realizarem inserções locais de programação e
publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia Legal.
§ 16. É facultado à geradora de radiodifusão que integre rede nacional proibir que seu sinal seja distribuído mediante serviço de acesso condicionado fora dos limites territoriais de sua área de concessão, bem como
vedar que o sinal de outra geradora integrante da mesma rede seja distribuído mediante serviço de acesso
condicionado nos limites territoriais alcançados pela transmissão de seus sinais via radiodifusão.
§ 17. Na distribuição dos canais de que trata este artigo, deverão ser observados os critérios de qualidade técnica estabelecidos pela Anatel, sendo que, para os canais de que trata o inciso I, é de exclusiva responsabilidade da prestadora do serviço de acesso condicionado a recepção do sinal das geradoras para sua
distribuição aos assinantes.
§ 18. A Anatel regulamentará os critérios de compartilhamento do canal de que trata o inciso XI entre
entidades de uma mesma área de prestação de serviço.
§ 19. A programação dos canais previstos nos incisos VIII e IX deste artigo poderá ser apresentada em
um só canal, se assim o decidirem os responsáveis por esses canais.
§ 20. A dispensa da obrigação de distribuição de canais nos casos previstos no § 8o deverá ser solicitada
pela interessada à Anatel, que deverá se manifestar no prazo de 90 (noventa) dias do recebimento da solicitação, sob pena de aceitação tácita mediante postura silente em função de decurso de prazo.
§ 21. Nas localidades onde não houver concessão para exploração do serviço de radiodifusão de sons e
imagens, caso o sinal de geradora ou retransmissora de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia analógica alcance os limites territoriais dessa localidade, a distribuidora deverá distribuir esse sinal, vedada a distribuição de programação coincidente e observado o disposto nos §§ 7o a 9o e 16.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 333, DE 2014
Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras
providências, para prever a criação do Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art.10-A. Fica criado o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência, a ser regulamentado pelo
Poder Executivo Federal, respeitado o sigilo das informações respectivas.
Parágrafo Único. A pessoa regularmente inscrita no cadastro de que trata o caput deste artigo fica
dispensada da produção de provas adicionais para, conforme a natureza e o grau da deficiência,
exercer os direitos, prerrogativas e faculdades inscritos nas leis e outros atos normativos ou admi-
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nistrativos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que estabelecem os direitos das pessoas com deficiência”. (NR)
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Desde a entrada em vigor da Carta Magna de 1988, nosso país entrou em uma era de reconhecimento
dos direitos das minorias. Isso nos tem feito muito bem, na medida em que, por um lado, é medida de justiça,
e, por outro, implica uma pedagogia da tolerância e da igualdade, que tem alcançado todos os setores da sociedade. Esse é um caminho sem retorno e é muito bom que assim seja.
No caso das pessoas com deficiência, são diversos os diplomas legais por meio dos quais a sociedade tem
levado adiante o desiderato político de reconhecimento dos direitos das minorias. Eles estabelecem prerrogativas, faculdades e direitos em função da condição de pessoa com deficiência, de modo que, de fato, essas pessoas
sejam iguais às outras perante a lei. Há condições especiais de educação, transporte, saúde, habitação, emprego, de registros públicos e ainda outras. Contudo, aqui nos interessa em especial o fato de a lei federal não ter
previsto uma sistemática unificada para demonstrar a condição de pessoa com deficiência para que as pessoas
com deficiência possam efetivamente usufruir dos direitos que lhes são assegurados na legislação. Desse modo,
cabe à União estabelecer normas gerais sobre o tema, nos termos do art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal.
De fato, tem-se tornado uma tarefa difícil e ingrata para as pessoas com deficiência o acesso àqueles
direitos, na medida em que são variados os critérios adotados por diferentes órgãos, de diferentes esferas da
vida pública e privada, para a evidenciação de sua qualidade de pessoa portadora de direitos especiais.
Para além da variação de critérios e procedimentos para comprovar a condição de pessoa com deficiência,
infelizmente é frequente que essas pessoas devam submeter-se a reiterados exames clínicos para comprovar
deficiências duradouras ou permanentes. Por fim, considerando as dificuldades do sistema público de saúde no
Brasil, a pessoa com deficiência por vezes se vê obrigada a recorrer à rede privada de saúde para obter laudos e
exames para comprovar sua condição, gastando recursos que deveriam ser destinados a outras necessidades.
O projeto que ora trazemos à consideração dos nobres Pares tem por meta resolver esse problema por
meio da criação do Cadastro Nacional da Pessoa com Deficiência. Esse cadastro, cujas características gerais e
especiais serão regulamentadas pelo Poder Executivo federal, terá a virtude de fazer com que todas as pessoas
nele regularmente inscritas possam fazer uso dos direitos, faculdades e prerrogativas previstos no complexo
normativo brasileiro para a pessoa com deficiência.
Isso significa que o exercício desses direitos, faculdades e prerrogativas será possível sem a necessidade
de produção de quaisquer outras provas, além daquelas que sejam exigidas para a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa com Deficiência.
Em razão do exposto, pedimos o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Pedro Taques.
Senador da República
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
(...)
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(....)
XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
(....)
LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a
tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei.
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(...)
Art. 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas portadoras
de deficiência caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. (Redação dada pela Lei nº
11.958, de 2009)
Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo caberá formular a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam respeito,
com a cooperação dos demais órgãos públicos. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
Art. 11. (Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
Art. 12. Compete à Corde:
I – coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência;
II – elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias a sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo;
III – acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior;
IV – manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência dos
projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos;
V – manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o Distrito Federal, e o Ministério Público, estreito relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de deficiência;
VI – provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da
ação civil de que esta Lei, e indicando-lhe os elementos de convicção;
VII – emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;
VIII – promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência,
visando à conscientização da sociedade.
Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a Corde recolher, sempre que
possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes
particulares voltados para a integração social das pessoas portadoras de deficiência.
(...)
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 334, DE 2014
(COMPLEMENTAR)
Altera a Lei Complementar nº 64, de 1990, para determinar a desincompatibilização do servidor público candidato seis meses antes da data das eleições.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “l” do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990, que “estabelece, de acordo
com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras
providências”, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .....................................................................................................................................................................................
I – ..............................................................................................................................................................................................
II – .............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público, que não se afastarem até 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 16 da Constituição Federal.
Justificação
A condição de servidor público pode ensejar à pessoa que se candidata às eleições uma situação de vantagem relativa, que dela decorre, e que pode funcionar como elemento violador da isonomia de condições e
de armas entre os que disputam as eleições.
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A legislação eleitoral existe também para, reconhecendo as naturais desigualdades entre as pessoas e
o seu contexto, contribuir para mitigar essas desigualdades e, desse modo, favorecer uma situação de melhor
equilíbrio.
Consoante à legislação que hoje se encontra em vigor, o prazo de desincompatibilização de servidor
público é de três meses, o que nos parece insuficiente porque, nesse quadro, pode a pessoa que ocupa cargo
público nele permanecer, e assim usufruir em seu benefício eleitoral das prerrogativas e das vantagens que a
ocupação desse cargo lhe faculta.
Solicito aos eminentes o apoio indispensável à aprovação deste projeto e as medidas necessárias ao seu
aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990
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:
I – para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto no art. 55, I e II,
da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e
Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término da legislatura;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II
do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura; (Redação dada pela LCP 81, de 13/04/94)
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente
e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente
e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada
em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem 3 (três) anos seguintes;
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder
econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que
se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro,
pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
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2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para
o exercício de função pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro) anos;
f ) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da decisão;
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto
no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a
si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político apurado em processo, com sentença transitada
em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término do seu mandato ou do
período de sua permanência no cargo;
h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si
ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; (Redação dada pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores
à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem
exonerados de qualquer responsabilidade;
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da
Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do
Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de
processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da legislatura;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
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m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional
competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver
sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
n) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que reconhecer a fraude; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial,
pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais
por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito)
anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por
decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
II – para Presidente e Vice-Presidente da República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:
1. os Ministros de Estado:
2. os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República;
3. o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;
4. o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5. o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;
6. os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
7. os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;
8. os Magistrados;
9. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público;
10. os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
11. os Interventores Federais;
12, os Secretários de Estado;
13. os Prefeitos Municipais;
14. os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;
15. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;
16. os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos, os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos
Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;
b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo ou função, de nomeação pelo Presidente da República,
sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;
c) (Vetado);
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os arts. 3° e 5° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de 1962,
quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;
f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições
monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5° da lei citada na alínea anterior, não apresentarem à
Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado, do poder
econômico, ou de que transferiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção,
administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;
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h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de Presidente,
Diretor ou Superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos
que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes;
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras,
de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo
no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 (seis)) meses
anteriores ao pleito;
I) os que, servidores públicos, estatutários ou não,»dos órgãos ou entidades da Administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;
III – para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a
do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou
empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito Federal;
2. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;
3. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;
IV – para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o
prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;
V – para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a
do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou
empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;
b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador,
nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
VI – para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas,
observados os mesmos prazos;
VII – para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a
Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;
b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização .
§ 1° Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ 2° O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham
sucedido ou substituído o titular.
§ 3° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território,
do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
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§ 4o A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e
àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
§ 5o A renúncia para atender à desincompatibilização com vistas a candidatura a cargo eletivo ou para
assunção de mandato não gerará a inelegibilidade prevista na alínea k, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
............................................................................................................................................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
............................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária; Regulamento
VI – a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal
e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo
e candidato à reeleição.
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II – se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
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§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger
a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger
a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei,
se temerária ou de manifesta má-fé.

............................................................................................................................................................................................................
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição
que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993)

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 335, DE 2014
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para alterar a data em que as convenções
partidárias destinadas a escolher os candidatos às eleições podem ser realizadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas
no período de 10 a 30 de abril do ano em que se realizarem-se as eleições, lavrando-se a ata em livro
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.
..............................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A proposição legislativa que ora submeto ao exame dos eminentes pares insere-se em um conjunto de
propostas destinadas a contribuir para o debate da reforma política possível e necessária em nosso País.
Juntamente com este, apresento também – para exame, se possível, simultâneo, de forma a ensejar a
adequada compreensão do contexto normativo que se prende modificar – outro projeto que determina a ampliação do prazo para a desincompatibilização de servidor público que pretenda se candidatar a cargo eletivo
de quatro para seis meses.
Ora, essa alteração exige que o período no qual as convenções partidárias são realizadas seja também
modificado, para que o servidor, ou qualquer agente público que se afaste de seu cargo, possa assumir, prontamente, a condição de candidato.
Acredito que a alteração legislativa que ora propomos, ao ampliar, em consequência, o período no qual
o servidor candidato se dedicará à sua campanha, contribui também para mitigar, ao menos nos municípios
menores, o peso excessivo que o poder econômico possui nos processos eleitorais.
Solicito aos eminentes pares a apresentação das medidas legislativas necessárias ao aperfeiçoamento
deste Projeto, assim como as ações imprescindíveis à sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
............................................................................................................................................................................................................
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Das Convenções para a Escolha de Candidatos
............................................................................................................................................................................................................
Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no
período de 10 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.
Art. 8o A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no
período de 12 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 (vinte e quatro) horas em qualquer meio de comunicação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que
tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro
de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. (Vide ADIN – 2.530-9)
§ 2º Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento.
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 336, DE 2014
Altera o art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições,
para ampliar, de três para seis meses, o prazo correspondente à vedação a pronunciamentos
de agentes públicos em cadeia de rádio e televisão nos meses que antecedem a eleição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:
“Art. 73. ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
IX – fazer, nos seis meses que antecedem o pleito, pronunciamento em cadeia de rádio e televisão,
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando,
a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.
......................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se a alínea c do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 (CF) afirma, no caput de seu art. 37, que a administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Tais princípios resguardam nossa ordem democrática e nosso Estado de Direito, uma vez que asseguram
a busca permanente do bem público como intento primordial da Administração pátria.
Os preceitos da “moralidade” e da “impessoalidade”, em especial, guardam especial relevância no que
concerne à regulação dos processos de debate político-eleitoral que ocorrem no âmbito de nosso país.
Afinal, o primeiro resguarda a atuação dos agentes públicos de forma legal e também ética, com o intuito de se preservar a honradez e a probidade do Poder Público, impedindo o favorecimento de um pequeno
grupo que atue de forma nociva em detrimento da maioria.
Por sua vez, o princípio da impessoalidade protege a neutralidade da Administração em relação aos administrados, vedando discriminações contrárias ao interesse coletivo e que caracterizem abuso de poder ou
desvio de finalidade. Nesse sentido, é vital que a publicidade dos atos de governo possuam caráter impessoal,
para de se coibir a utilização da máquina pública para objetivos privados.
No entanto, configura prática recorrente nas eleições nacionais a utilização de pronunciamentos oficiais
com o objetivo propagandístico. Ainda que de forma sutil, é comum candidatos que já são agentes públicos, especialmente os ocupantes de cargos eletivos, fazerem uso de sua posição para influenciar o eleitorado, mediante
pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão que carregam, na realidade, propagandas eleitorais veladas.
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Objetivando erradicar tal prática, tão nociva aos supracitados princípios da moralidade e da impessoalidade, e assegurar a isonomia das candidaturas, a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), que
estabelece normas para as eleições, prevê, na alínea c do inciso VI de seu art. 73, que é vedado, nos três meses que
antecedem o pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.
Entretanto, o prazo de três meses tem se mostrado demasiadamente curto, o que acaba por permitir que
em períodos ainda próximos da data do pleito ocorra o uso indevido de pronunciamentos oficiais que visem
à divulgação da imagem do candidato perante os eleitores.
Assim, com o nobre e cristalino objetivo de fortalecer a igualdade no processo de disputa pelo voto da
sociedade, propomos a ampliação do referido prazo, de três para seis meses. Logo, uma vedação que abranja
um maior intervalo de tempo em relação ao dia das eleições assegurará menor influência, direta ou indireta,
sobre os cidadãos brasileiros, por parte de pronunciamentos que deveriam atender ao interesse público, mas
que acabam por representar campanha eleitoral disfarçada.
Ademais, vale ressaltar, as falas oficiais referentes a matérias urgentes ou relevantes, tais quais as concernentes a temas inadiáveis de segurança pública, defesa civil ou saúde pública, permanecerão protegidas e,
evidentemente, ocorrerão, exigindo-se apenas prévia autorização da Justiça Eleitoral.
Para cumprir os objetivos explicitados, propomos a inclusão de um novo inciso ao artigo da Lei das Eleições que trata das proibições aos agentes públicos durante períodos eleitorais, justamente para prever a vedação de pronunciamentos oficiais, salvo por autorização da Justiça Eleitoral, nos seis meses anteriores ao pleito;
e a revogação de dispositivo desse mesmo artigo que previa prazo menor para tal vedação, de três meses.
Diante de todo o exposto, reitero a importância do mérito deste projeto e solicito apoio dos nobres pares em prol de sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
............................................................................................................................................................................................................
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver
licenciado;
IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou
exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de
Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
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VI – nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados
a atender situações de emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando,
a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII – realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que
excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente
anterior à eleição.
VIII – fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda
a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta,
indireta, ou fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal,
Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5º No caso de descumprimento do inciso VI do caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior,
o agente público responsável, caso seja candidato, ficará sujeito à cassação do registro.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos I, II, III, IV e VI do caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto
o
no § 4 , o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que
se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma
legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos
partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou
de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar
da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
-...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
............................................................................................................................................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
............................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei;
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;
V – os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores
ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei;
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

102 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2014

VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar;
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores
públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;
X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998) (Regulamento)
XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores
públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e,
nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito; (Vide Lei nº 8.448, de 1992)
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado
a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de remuneração de pessoal
do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no art. 39, § 1º ;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV – os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem
os arts. 37, XI e XII, 150, II, 153, III e § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, 1998)
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
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XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
c) a de dois cargos privativos de médico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
XVII a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público;
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública , sociedade de economia mista,
autarquia ou fundação pública;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir
as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)
XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento
de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de
serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o
disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função
na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou
não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
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§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração
direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público,
que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I – o prazo de duração do contrato; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III – a remuneração do pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas
subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito
Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Or gânica, como limite único,
o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando
o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 337, DE 2014
Altera o Decreto-Lei nº 340, de 22 de dezembro de 1967, que acrescenta disposições disciplinadoras ao Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências, para alterar
as vedações aplicáveis aos incentivos fiscais vigentes na Zona Franca de Manaus.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 1º do Decreto-Lei nº 340, de 22 de dezembro de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 1º .....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. A vedação prevista no caput não se aplica à produção de veículos terrestres automotores híbridos, de quatro rodas ou mais, que se destinem ao transporte de passageiros, de cargas
ou ao uso misto, e que utilizem combustíveis renováveis, na forma do regulamento.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Este projeto de lei tem como motivação alterar as vedações aplicáveis aos incentivos fiscais vigentes na
Zona Franca de Manaus. Na forma do art. 1º do Decreto-Lei nº 340, de 22 de dezembro de 1967, os favores e
incentivos fiscais previstos nos artigos 3º, 4º, 7º e 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, não se
aplicam às seguintes mercadorias de procedência nacional: armas e munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros, quer destinadas à Zona Franca de Manaus, quer nela produzidas ou dela
oriundas.
Esta proposição legislativa visa excepcionar da mencionada vedação a produção de carros híbridos na
Zona Franca de Manaus. Cabe esclarecer que os carros híbridos se caracterizam por possuírem um motor de
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combustão interna, normalmente a gasolina ou diesel, e um motor elétrico. A combinação destas duas fontes
de força para a locomoção do veículo tem o objetivo de diminuir o consumo de combustível fóssil e, em decorrência, a emissão de dióxido de carbono.
Trata-se, portanto, de inovação decisiva para a atenuação de uma das fontes do aquecimento global,
ou seja, a emissão de poluentes pelas crescentes frotas de veículos dotados, exclusivamente, de motores de
combustão interna. O efeito redutor sobre a emissão de gases poluentes pode se tornar mais acentuado se o
veículo híbrido fizer uso de combustíveis oriundos de fontes renováveis.
Cabe considerar que a produção de carros híbridos é uma atividade baseada em tecnologia de ponta,
tal como a maioria das fábricas instaladas na Zona Franca de Manaus. Ademais, se coaduna com seu princípio
norteador de promover atividades produtivas que não tenham impacto sobre os recursos naturais da Amazônia.
Assim, esperamos contar com o apoio de nossos Pares a esta proposta de aperfeiçoamento do marco
legal dos incentivos e benefícios fiscais aplicáveis às atividades produtivas da Zona Franca de Manaus.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
LEGISLAÇÃO CITADA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2014
Altera o Decreto-Lei nº 340, de 22 de dezembro de 1967, que acrescenta disposições disciplinadoras ao Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências, para alterar
as vedações aplicáveis aos incentivos fiscais vigentes na Zona Franca de Manaus.
DECRETO-LEI Nº 340, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1967
Acrescenta disposições disciplinadoras ao Decreto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe faculta o artigo 58, item II, da Constituição e
tendo em vista a urgência da medida e interêsse público relevante,
Decreta:
Art. 1º Os favores previstos nos artigos 3º, 4º, 7º e 9º do Decreto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, não se aplicam
às seguintes mercadorias de procedência nacional: armas e munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis
de passageiros, compreendidos, respectivamente nos capítulos 93, 33, 24, 22 (posição 22.03, 22.05 a 22.07 e 22.09 incisos 2 a 7) e 87 (posição 87.02, incisos 1 e 2), da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, alterada pelo Decreto-lei nº 34,
de 18 do novembro de 1966, quer destinadas à Zona Franca de Manaus, quer nela produzida ou dela oriunda. (Redação
dada pelo Decreto-Lei nº 355, de 1968)
Art. 2º Êste Decreto-lei que será submetido à apreciação do Congresso Nacional, nos têrmos do parágrafo único do
artigo 58 da Constituição, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1967; 146º da Independência e 79º da República.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 338, DE 2014
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1007, para instituir o financiamento público exclusivo de campanha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 17, 18, 23 e 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se os arts. 17-A, 18-A, 18-B e 18-C:
“Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos
políticos e financiadas exclusivamente com recursos do Fundo de Financiamento das Campanhas
Eleitorais (FFCE).” (NR)
“Art. 17-A. O Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais (FFCE) será constituído por recursos
do orçamento da União e por doações de pessoas físicas e jurídicas.
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§ 1º A lei orçamentária correspondente a ano eleitoral conterá, em rubricas próprias, dotações destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais de primeiro e segundo turno, em valores a serem
propostos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º As dotações de que trata este artigo deverão ser consignadas ao Tribunal Superior Eleitoral, no
anexo da lei orçamentária correspondente ao Poder Judiciário.
§ 3º O Tesouro Nacional assegurará, em sua programação financeira, os recursos correspondentes à
totalidade das dotações consignadas ao Fundo, desde 1º de julho e 1º de outubro, respectivamente,
para as eleições de primeiro e segundo turno.
§ 4º A partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações ao
Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais.
§ 5º Se os recursos financeiros à disposição do Fundo excederem o valor das dotações orçamentárias a este consignadas, o excedente retornará às disponibilidades livres do Tesouro Nacional.”(NR)
“Art. 18. Os recursos orçamentários de que trata o art. 17-A serão distribuídos aos diretórios nacionais dos partidos políticos de acordo com os seguintes critérios:
I – trinta por cento igualitariamente entre todos os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral; e
II – setenta por cento de acordo com o número de votos para a Câmara dos Deputados obtidos na
eleição anterior.” (NR)
“Art. 18-A. Nas eleições estaduais e federais, os diretórios nacionais dos partidos reservarão trinta
por cento dos recursos para sua administração direta e distribuirão os setenta por cento restantes
aos diretórios regionais, sendo:
I – metade na proporção do número de eleitores de cada Estado, do Distrito Federal e de cada Território; e
II – metade na proporção de votos obtidos para a Câmara dos Deputados na eleição anterior.” (NR)
“Art. 18-B. Nas eleições municipais, os diretórios nacionais dos partidos reservarão vinte por cento
dos recursos para sua administração direta e distribuirão os oitenta por cento restantes aos diretórios regionais, conforme os critérios estabelecidos nos inciso I e II do artigo anterior.
Parágrafo único. Dos recursos recebidos pelos diretórios regionais, vinte por cento serão reservados
para sua administração direta e os oitenta por cento restantes distribuídos aos diretórios municipais, sendo:
I – metade na proporção do número de eleitores existente no município; e
II – metade na proporção do número de vereadores eleitos pelo partido no Município em relação
ao número de vereadores eleitos pelo partido no Estado.” (NR)
“Art. 18-C. Para o segundo turno será destinado um valor correspondente a vinte e cinco por cento
dos recursos distribuídos no primeiro turno para o mesmo cargo, na mesma circunscrição.
§1º Os recursos destinados às campanhas eleitorais do segundo turno serão distribuídos igualitariamente entre os concorrentes.
§2º Retornará às disponibilidades livres do Tesouro Nacional o montante reservado para o uso em
circunscrições onde não houver segundo turno.” (NR)
“Art. 23. São vedadas as doações de pessoas físicas e jurídicas em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, direta ou indiretamente aos candidatos, partidos políticos ou coligações,
ressalvadas as doações efetuadas na forma do art. 17-A.
§ 1º A doação de pessoa física para campanha sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de
vinte a quarenta vezes a quantia doada, aplicada em dobro no caso de reincidência.
§ 2º A doação de pessoa jurídica para campanhas eleitorais sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de vinte a quarenta vezes a quantia doada, aplicada em dobro no caso de reincidência; à
proibição de participar de licitações públicas, de celebrar contratos com a Administração Pública; e
de receber benefícios pessoais e creditícios de estabelecimentos bancários controlados pelo Poder
Publico, pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral.” (NR)
“Art. 24. Nas campanhas eleitorais é vedado a partido, coligação e candidato receber, direta ou indiretamente, recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, inclusive através de publicidade de
qualquer espécie, em desacordo com as regras estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo sujeita o infrator a:
I – Cassação do registro ou do diploma, se este já houver sido outorgado.
II – Multa de vinte a quarenta vezes o valor captado ilicitamente.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
A eleição recente demonstrou, uma vez mais, a falência do sistema vigente de financiamento das campanhas eleitorais brasileiras. As informações declaradas por partidos e candidatos mostram de forma clara, em
primeiro lugar, a progressão constante dos custos de campanha a cada eleição. Hoje, candidatos competitivos
arrecadam e gastam mais que no último pleito e, certamente, menos que no próximo.
Mostram, em segundo lugar, a concentração extrema dos recursos doados nas mãos de poucos doadores.
Na verdade, algumas empresas de grande porte, todas com interesses em negócios com o governo, concentradas nos setores financeiro e da construção civil, respondem por mais de noventa por cento de todas as doações.
A verdade é que a operação da democracia brasileira é financiada hoje por essas poucas e grandes empresas.
Esse quadro retrata o grau de influência do poder econômico nas campanhas e, consequentemente, no
resultado das eleições, com consequências nefastas sobre a eficiência do uso dos recursos públicos no País.
É sabido ainda que o que as campanhas normalmente não se contentam com os recursos declarados
de forma legal, mas demandam recursos clandestinos, doados sem a observância da lei, no que diz respeito a
quantidade, origem e, em especial, transparência.
Daí a proliferação de escândalos, nos órgãos da mídia, em torno de mecanismos de arrecadação ilegal
de recursos para fins eleitorais.
Para sanar essa situação, apresentamos o presente projeto de lei, com o objetivo de instituir o financiamento público exclusivo de campanha.
Conforme o projeto, todo recurso utilizado nas campanhas deverá provir do Fundo de Financiamento
das Campanhas Eleitorais (FFCE), alimentado por dotações orçamentárias e eventualmente por doações de
pessoas físicas e jurídicas. O projeto estabelece ainda os critérios para a distribuição desses recursos entre os
partidos e, no âmbito de cada partido, entre as direções nacional, regionais e municipais, a cada eleição. Prevê,
ainda, os procedimentos para a distribuição dos recursos necessários ao financiamento do segundo turno das
eleições. Finalmente, proíbe a doação diretamente por parte de pessoas físicas e jurídicas e o recebimento de
recursos desses doadores por parte dos candidatos e partidos, estipulando a penalidade devida no caso de
descumprimento da regra.
Em razão da relevância e urgência da matéria, na perspectiva da consolidação da democracia no Brasil,
solicito o apoio de meus pares para o presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senadora Angela Portela.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
O Vice Presidente da República no exercício do cargo de Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Disposições Gerais
Art 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado
Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.
Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:
I – para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;
II – para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 2º Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta
de votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.
§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato
com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.
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§ 4º A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo
se aplicando à eleição de Governador.
Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados
os em branco e os nulos.
§ 1º A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.
§ 2º Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos §§ 1º
a 3º do artigo anterior.
Art 4º Poderá participar das eleições o partido que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.
Art. 5º Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias.
Das Coligações
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação
para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que
a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato
dos interesses interpartidários.
§ 1o-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número
de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido
usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.
§ 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:
I – na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante;
II – o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por
seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante
da coligação, na forma do inciso III;
III – os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que
se refere ao processo eleitoral;
IV – a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso
III ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até:
a) três delegados perante o Juízo Eleitoral;
b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
§ 4o O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 5o A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre
os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma
mesma coligação. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Das Convenções para a Escolha de Candidatos
Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão
estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as
normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes das
eleições.
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§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes
legitimamente estabelecidas pela convenção nacional, os órgãos superiores do partido poderão, nos termos
do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes.
§ 2o Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes
legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse
órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Se, da anulação de que trata o parágrafo anterior, surgir necessidade de registro de novos candidatos, observar-se-ão, para os respectivos requerimentos, os prazos constantes dos §§ 1º e 3º do art. 13.
§ 3o As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima
estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o
registro de candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes à deliberação, observado o disposto no art.
13. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no
período de 10 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.
Art. 8o A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no
período de 12 a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 (vinte e quatro) horas em qualquer meio de comunicação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que
tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro
de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. (Vide ADIN – 2.530-9)
§ 2º Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição
pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será
considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem.
Do Registro de Candidatos
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;
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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
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
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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.
§ 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.
Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado.
§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o
substituído, e o registro deverá ser requerido até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição.
§ 1o A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o
substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato ou da notificação do partido
da decisão judicial que deu origem à substituição. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser
filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao
direito de preferência.
§ 3º Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até sessenta dias antes do pleito.
§ 3o Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando
a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias.
Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral, após
solicitação do partido.
Art. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios:
I – os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual
estiverem filiados;
II – os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem
filiados, acrescido de dois algarismos à direita;

112 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2014

III – os candidatos às Assembléias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados acrescido de três algarismos à direita;
IV – o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às
eleições municipais.
§ 1º Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição
anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo.
§ 2º Aos candidatos a que se refere o § 1º do art. 8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o § 2º do art. 100 da Lei nº 4.737, de 15
de julho de 1965 – Código Eleitoral.
§ 3º Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o número de legenda
do respectivo partido e, nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo partido acrescido
do número que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior.
Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão
ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às
eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que
concorrem.
§ 1o Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados,
e os respectivos recursos, devem estar julgados em todas as instâncias, e publicadas as decisões a eles relativas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no § 1o, inclusive com
a realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos Tribunais, sem prejuízo da
eventual aplicação do disposto no art. 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna
eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao
deferimento de seu registro por instância superior. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato
cujo registro esteja sub judice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 16-B. O disposto no art. 16-A quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar
o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado
no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Da Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas Campanhas Eleitorais
Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de
seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.
Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho de
cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa; não sendo editada lei até a data
estabelecida, caberá a cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará
a essas informações ampla publicidade. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 18. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão à
Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos que farão por candidatura em cada eleição em que concorrerem.
Art. 18. No pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão aos respectivos
Tribunais Eleitorais os valores máximos de gastos que farão por cargo eletivo em cada eleição a que concorrerem, observados os limites estabelecidos, nos termos do art. 17-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.300,
de 2006)
§ 1º Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor máximo de gastos de que trata
este artigo.
§ 2º Gastar recursos além dos valores declarados nos termos deste artigo sujeita o responsável ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
Art. 19. Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção, o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais.
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§ 1º Os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições para as quais o partido apresente
candidato próprio, podendo haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições de uma
dada circunscrição.
§ 2º Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e facultativa a de comitês nos
Estados e no Distrito Federal.
§ 3º Os comitês financeiros serão registrados, até cinco dias após sua constituição, nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada,
a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive os relativos à
cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida
nesta Lei.
Art. 21. O candidato é o único responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis de
sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação de contas sozinho ou, se for o caso, em conjunto com
a pessoa que tenha designado para essa tarefa.
Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei
pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar
todo o movimento financeiro da campanha.
§ 1º Os bancos são obrigados a acatar o pedido de abertura de conta de qualquer partido ou candidato
escolhido em convenção, destinada à movimentação financeira da campanha, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo.
§ 1o Os bancos são obrigados a acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer
comitê financeiro ou candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la à depósito mínimo e à cobrança de taxas e/ou outras despesas de manutenção. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I – acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer comitê financeiro ou candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou a
outras despesas de manutenção; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do
doador. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de candidatura para Vereador em Municípios com
menos de vinte mil eleitores.
§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 4o Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público
Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei
nº 11.300, de 2006)
Art. 22-A. Candidatos e Comitês Financeiros estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em
até 3 (três) dias úteis, o número de registro de CNPJ. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o Cumprido o disposto no § 1o deste artigo e no § 1o do art. 22, ficam os candidatos e comitês financeiros autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro
ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
I – no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição;
II – no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos estabelecido pelo
seu partido, na forma desta Lei.
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§ 2º Toda doação a candidato específico ou a partido deverá fazer-se mediante recibo, em formulário
impresso, segundo modelo constante do Anexo.
§ 2o Toda doação a candidato específico ou a partido deverá ser feita mediante recibo, em formulário
impresso ou em formulário eletrônico, no caso de doação via internet, em que constem os dados do modelo
constante do Anexo, dispensada a assinatura do doador. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 28. (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
§ 4º Doações feitas diretamente nas contas de partidos e candidatos deverão ser efetuadas por meio
de cheques cruzados e nominais.
§ 4o As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 22
desta Lei por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
I – cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; (Incluído pela Lei nº 11.300,
de 2006)
II – depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1o deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
III – mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive
o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
a) identificação do doador; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer
espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. (Incluído pela Lei nº
11.300, de 2006)
§ 6o Na hipótese de doações realizadas por meio da internet, as fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem
a rejeição de suas contas eleitorais. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 7o O limite previsto no inciso I do § 1o não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes
do Poder Público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em
virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
XI – organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
Parágrafo único. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados
não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas
com recursos públicos, observado o disposto no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas
nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de
responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e ra-
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zoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de
contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei, dentre outros:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
I – confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
I – confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3o do
art. 38 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;
III – aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV – despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas;
IV – despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;
(Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
V – correspondência e despesas postais;
VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições;
VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais;
VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;
IX – produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de candidatura;
IX – a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; (Redação dada pela
Lei nº 11.300, de 2006)
X – produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;
XI – pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados a campanha eleitoral; (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
XII – realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII – confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha; (Revogado
pela Lei nº 11.300, de 2006)
XIV – aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;
XIV -(revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
XV – custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;
XVI – multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral.
XVII – produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.300,
de 2006)
Parágrafo único. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha: (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
I – alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais: 10% (dez por
cento); (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia
equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
Da Prestação de Contas
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do Anexo
desta Lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas por intermédio do comitê financeiro, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos
recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê financeiro ou pelo próprio candidato.
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§ 3º As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo valor
desta no mês em que ocorrerem.
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral,
a divulgar, pela rede mundial de computadores (internet), nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da
campanha eleitoral, e os gastos que realizarem, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, exigindo-se
a indicação dos nomes dos doadores e os respectivos valores doados somente na prestação de contas final de
que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a
divulgar, pela rede mundial de computadores (internet), nos dias 8 de agosto e 8 de setembro, relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da
campanha eleitoral e os gastos que realizarem, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, exigindo-se
a indicação dos nomes dos doadores e os respectivos valores doados somente na prestação de contas final de
que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 5o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 6o Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas: (Incluído pela Lei nº 12.891,
de 2013)
I – a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – doações estimáveis em dinheiro entre candidatos, partidos ou comitês financeiros, decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês
deverão:
I – verificar se os valores declarados pelo candidato à eleição majoritária como tendo sido recebidos por
intermédio do comitê conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis;
II – resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a apresentar demonstrativo
consolidado das campanhas dos candidatos;
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto das
prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese
do inciso seguinte;
IV – havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas dos candidatos que o disputem, referente aos dois turnos, até o trigésimo dia posterior a sua realização.
§ 1º Os candidatos às eleições proporcionais que optarem pela prestação de contas diretamente à Justiça Eleitoral observarão o mesmo prazo do inciso III do caput.
§ 2º A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação
dos eleitos, enquanto perdurar.
§ 3o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas
poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua regularidade.
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
I – pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III – pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça
Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 1º A decisão que julgar as contas de todos os candidatos, eleitos ou não, será publicada em sessão,
até oito dias antes da diplomação.
§ 1o A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias antes da diplomação. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção
a candidato ou partido.
§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.
§ 4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente do candidato ou do comitê financeiro as informações adicionais necessárias, bem como determinar
diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas.
§ 5o Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos e comitês financeiros caberá recurso ao
órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o No mesmo prazo previsto no § 5o, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 4o do art. 121 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e
indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15
(quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial
para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido ou coligação, neste caso para divisão
entre os partidos que a compõem.
Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos,
de forma integral e exclusiva, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação
e educação política.
Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao órgão do partido na circunscrição do pleito
ou à coligação, neste caso, para divisão entre os partidos que a compõem. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)
Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios:
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I – no caso de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, esses recursos deverão ser transferidos para
o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela
identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo
eleitoral correspondente; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – no caso de candidato a Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual ou Distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no Estado
onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação
desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional
Eleitoral correspondente; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
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III – no caso de candidato a Presidente e Vice-Presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses
recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral;
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
IV – o órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos,
devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente a suas contas.
Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final.
Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral,
até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I – quem contratou a pesquisa;
II – valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III – metodologia e período de realização da pesquisa;
IV – plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física
de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;
IV – plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física
de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)
V – sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;
VI – questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII – o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
VII – nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais
compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de costume, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos
ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta dias.
§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem como divulgará
em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo
prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os
responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um
ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 34. (VETADO)
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de
controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada
a identidade dos respondentes.
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§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.
§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo
espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado.
Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente
os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.
Art. 35-A. É vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação, a partir
do décimo quinto dia anterior até as 18 (dezoito) horas do dia do pleito. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
(Vide ADIN 3.741-2)
Da Propaganda Eleitoral em Geral
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição.
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio,
televisão e outdoor.
§ 2º No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de vinte mil a cinqüenta mil UFIR ou
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar, também, o nome dos candidatos a vice ou a suplentes de Senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% (dez por cento)
do nome do titular. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, nas sedes dos respectivos Tribunais
Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a Governador, Vice-Governador, Deputado Federal, Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e, no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereador. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 36-A. Não será considerada propaganda eleitoral antecipada: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos, desde que não haja pedido de votos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias
visando às eleições; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III – a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; ou (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível
candidatura, ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 36-A. Não serão consideradas propaganda antecipada e poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos
políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de gover-
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no ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III – a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação intrapartidária e pelas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V – a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais. (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 36-B. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do Presidente da
República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de
redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização
de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no § 1o do art. 13 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei
nº 12.891, de 2013)
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam,
e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a tinta e a veiculação de propaganda, ressalvada a fixação
de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de iluminação pública, viadutos, passarelas e pontes,
desde que não lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o bom andamento do tráfego.
§ 1º A pichação, a inscrição a tinta ou a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto neste
artigo sujeitam o responsável à restauração do bem e a multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR.
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e
nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados. (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e
nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas, cavaletes e assemelhados.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Em bens particulares, independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições.
§ 2o Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não excedam a 4m² (quatro metros quadrados) e que não contrariem a legislação eleitoral,
sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no § 1o. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa
Diretora.
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes,
lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes
divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes
cause dano. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o É permitida a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de
campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento
do trânsito de pessoas e veículos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de
pessoas e veículos. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação
de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de
propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do responsável
pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que
houver arcado com os custos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 (cinquenta)
centímetros por 40 (quarenta) centímetros. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 4o É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão
total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3o. (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a
prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.
§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.
§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada
no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação
e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros:
I – das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares;
II – dos hospitais e casas de saúde;
III – das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
§ 4º A realização de comícios é permitida no horário compreendido entre as oito e as vinte e quatro horas.
§ 4o A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 4o A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas, com exceção do comício de encerramento
da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
I – o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;
II – a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou a prática
de aliciamento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor.
II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada pela Lei nº 11.300,
de 2006)
III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, mediante publicações, cartazes, camisas, bonés, broches ou dísticos em vestuário. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 6o É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com
a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou
materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 7o É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem
como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, coligações e candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor
de 5.000 (cinco mil) a 15.000 (quinze mil) UFIRs. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)
§ 9o Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material
gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de
comícios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde
que observado o limite de 80 (oitenta) decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 (sete) metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se: (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
I – carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação
maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
III – trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor
por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos
e adesivos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando
vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar
manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral,
aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o
nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa
das seções eleitorais. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível
com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.
Art. 40-A. (VETADO) (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do
prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência
da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem
cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia.
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Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem
cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se
deve proceder na forma prevista no art. 40. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes
designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por
esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do
diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a
evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça
a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar
da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Da Propaganda Eleitoral mediante outdoors
Art. 42. A propaganda por meio de outdoors somente é permitida após a realização de sorteio pela Justiça Eleitoral. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 1º As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis para a veiculação de propaganda eleitoral em quantidade não inferior à metade do total dos espaços existentes no território municipal.
(Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser assim distribuídos: (Revogado pela Lei nº
11.300, de 2006)
I – trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a Presidente da República;
(Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
II – trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a Governador e a Senador;
(Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
III – quarenta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidatos a Deputado Federal, Estadual ou Distrital; (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
IV – nas eleições municipais, metade entre os partidos e coligações que tenham candidato a Prefeito e
metade entre os que tenham candidato a Vereador. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 3º Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão dividir-se em grupos eqüitativos de pontos
com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos e coligações concorrentes, para serem
sorteados e usados durante a propaganda eleitoral. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 4º A relação dos locais com a indicação dos grupos mencionados no parágrafo anterior deverá ser
entregue pelas empresas de publicidade aos Juízes Eleitorais, nos Municípios, e ao Tribunal Regional Eleitoral,
nas Capitais, até o dia 25 de junho do ano da eleição. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 5º Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharão à publicação, na imprensa oficial, até o dia 8 de julho,
a relação de partidos e coligações que requereram registro de candidatos, devendo o sorteio a que se refere o
caput ser realizado até o dia 10 de julho. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 6º Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação a um partido, qualquer que seja o número de partidos que a integrem. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 7º Após o sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por escrito, como usarão
os outdoors de cada grupo dos mencionados no § 3º, com especificação de tempo e quantidade. (Revogado
pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 8º Os outdoors não usados deverão ser redistribuídos entre os demais concorrentes interessados,
fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
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§ 9º Os partidos e coligações distribuirão, entre seus candidatos, os espaços que lhes couberem. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 10. 0 preço para a veiculação da propaganda eleitoral de que trata este artigo não poderá ser superior
ao cobrado normalmente para a publicidade comercial. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 11. A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa responsável, os partidos, coligações ou candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze
mil UFIR. (Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006)
Da Propaganda Eleitoral na Imprensa
Art. 43. É permitida, até o dia das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo de página de
jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide.
Parágrafo único. A inobservância dos limites estabelecidos neste artigo sujeita os responsáveis pelos
veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados, a multa no valor de mil a dez mil
UFIR ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior.
Art. 43. É permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$
10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas
diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e
de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os
partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez
mil reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. (Renumerado do parágrafo
único pela Lei nº 12.034, de 2009)
Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta
Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.
§ 1o A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS
ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Será punida, nos termos do § 1o do art. 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder
competente, veicular propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua
programação normal e noticiário:
I – transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado
ou em que haja manipulação de dados;
II – usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem
ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;
III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes;
IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V – veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a
candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;
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VI – divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo
o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento
do respectivo registro.
§ 1º A partir de 1º de agosto do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em convenção.
§ 1o A partir do resultado da convenção, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado
ou comentado por candidato escolhido em convenção. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.
§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação social
na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valor adicionado. (Revogado pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar
qualquer candidato, partido político ou coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou
ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar
qualquer candidato, partido político ou coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político
que integre a sua coligação em âmbito nacional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta
Lei, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou televisão, de debates sobre as eleições majoritária ou
proporcional, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação na Câmara dos
Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte:
I – nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;
II – nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença
de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo
desdobrar-se em mais de um dia;
III – os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora,
fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo
em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.
§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o
veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de setenta e
duas horas da realização do debate.
§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da
mesma emissora.
§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas
no art. 56.
§ 4o O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos
políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as
regras que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos no caso de eleição
majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de
eleição proporcional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art.
57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação,
em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.
§ 1º A propaganda será feita:
I – na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas às doze horas e vinte e cinco
minutos, no rádio;
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b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas
e cinqüenta e cinco minutos, na televisão;
II – nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas e vinte e
cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e vinte e cinco minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinte horas e cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;
III – nas eleições para Governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e vinte minutos e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no rádio;
a) das sete horas às sete horas e vinte minutos e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no rádio,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e cinqüenta minutos, na televisão;
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e cinquenta minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) das sete horas às sete horas e dezoito minutos e das doze horas às doze horas e dezoito minutos, no
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
d) das treze horas às treze horas e dezoito minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e
quarenta e oito minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois
terços); (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV – nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos às
doze horas e quarenta minutos, no rádio;
a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos às
doze horas e quarenta minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um
terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta minutos e das vinte horas e cinqüenta minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão;
b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta minutos e das vinte horas e cinquenta minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) das sete horas e dezoito minutos às sete horas e trinta e cinco minutos e das doze horas e dezoito
minutos às doze horas e trinta e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
d) das treze horas e dezoito minutos às treze horas e trinta e cinco minutos e das vinte horas e quarenta
e oito minutos às vinte e uma horas e cinco minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
V – na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas e quarenta
minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;
a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinquenta minutos e das doze horas e quarenta
minutos às doze horas e cinquenta minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der
por 1/3 (um terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinte e uma horas e dez
minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;
b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas e dez
minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal
se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) das sete horas e trinta e cinco minutos às sete horas e cinquenta minutos e das doze horas e trinta e
cinco minutos às doze horas e cinquenta minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal
se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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d) das treze horas e trinta e cinco minutos às treze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas
e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
VI – nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às doze horas e trinta minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e uma horas, na televisão;
VII – nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários previstos
no inciso anterior.
§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes critérios :
I – um terço, igualitariamente;
II – dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado,
no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram.
§ 2o Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do § 1o, serão distribuídos entre
todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios: (Redação dada pela
Lei nº 12.875, de 2013)
I – 2/3 (dois terços) distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os
partidos que a integram; (Redação dada pela Lei nº 12.875, de 2013)
II – do restante, 1/3 (um terço) distribuído igualitariamente e 2/3 (dois terços) proporcionalmente ao número de representantes eleitos no pleito imediatamente anterior para a Câmara dos Deputados, considerado,
no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram.
(Redação dada pela Lei nº 12.875, de 2013)
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados
será a existente na data de início da legislatura que estiver em curso.
§ 3o Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é
a resultante da eleição. (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 4º O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada
no parágrafo anterior.
§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e
não havendo a substituição prevista no art. 13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes.
§ 6º Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo
para uso em tempo equivalente.
§ 7o Para efeito do disposto no § 2o, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado o disposto no § 6o do art. 29 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995. (Incluído
pela Lei nº 12.875, de 2013)
§ 8o As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima: (Incluído pela Lei nº 12.891,
de 2013)
I – de 6 (seis) horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede;
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – de 12 (doze) horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de televisão,
os órgãos regionais de direção da maioria dos partidos participantes do pleito poderão requerer à Justiça Eleitoral que reserve dez por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita para divulgação em rede
da propaganda dos candidatos desses Municípios, pelas emissoras geradoras que os atingem.
Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de rádio e
televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos Partidos Políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda
eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 1º A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste artigo, dividindo o tempo entre os candidatos
dos Municípios vizinhos, de forma que o número máximo de Municípios a serem atendidos seja igual ao de
emissoras geradoras disponíveis.
§ 1o A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste artigo, de forma que o número máximo de Municípios a serem atendidos seja igual ao de emissoras geradoras disponíveis. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas condições.
Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir de quarenta e
oito horas da proclamação dos resultados do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado
à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividido em dois períodos diários de vinte minutos para cada
eleição, iniciando-se às sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte horas e trinta minutos, na televisão.
§ 1º Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservado à
propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro.
§ 2º O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.
Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de
cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a propaganda
veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.
Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts. 47 e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais por
assinatura mencionados no art. 57 reservarão, ainda, trinta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita,
a serem usados em inserções de até sessenta segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas
obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as oito
e as vinte e quatro horas, nos termos do § 2º do art. 47, obedecido o seguinte:
I – o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação,
quando for o caso;
II – destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no caso
de eleições municipais;
III – a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as oito e as doze horas, as doze e as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, as vinte e uma e as vinte e quatro horas;
IV – na veiculação das inserções é vedada a utilização de gravações externas, montagens ou trucagens,
computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, e a veiculação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação.
IV – na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário
de propaganda eleitoral, previstas no art. 47. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a
transmissão em sequência para o mesmo partido político. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 52. A partir do dia 8 de julho do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo anterior, para o
uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários
de maior e menor audiência.
Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas
eleitorais gratuitos.
§ 1º É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se
o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito
do dia seguinte.
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos
bons costumes.
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às
eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias, ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários, ou, ao fundo,
de cartazes ou fotografias desses candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às
eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utili-
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zação, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo,
de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1o É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 2o Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu
horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada
pelo candidato beneficiado. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 54. Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido
ou coligação poderá participar, em apoio aos candidatos desta ou daquele, qualquer cidadão não filiado a outra agremiação partidária ou a partido integrante de outra coligação, sendo vedada a participação de qualquer
pessoa mediante remuneração.
Parágrafo único. No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este
artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos.
Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato
as vedações indicadas nos incisos I e II do art. 45.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subseqüente, dobrada a
cada reincidência, devendo, no mesmo período, exibir-se a informação de que a não-veiculação do programa
resulta de infração da lei eleitoral.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada
a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos
com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições
desta Lei sobre propaganda.
§ 1º No período de suspensão a que se refere este artigo, a emissora transmitirá a cada quinze minutos
a informação de que se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral.
§ 1o No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 (quinze) minutos. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado.
Art. 57. As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os
canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das
Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.
Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 5 de julho do
ano da eleição. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
III – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo
seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 57-C. Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I – de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores – internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a,
b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da
propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo
determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável
pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio,
deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a
providenciá-lo no prazo de quarenta e oito horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam
os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica
de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato,
partido ou coligação, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 2o Igualmente incorrem em crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), as pessoas contratadas na forma do § 1o. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, do acesso a todo conteúdo informativo
dos sítios da internet que deixarem de cumprir as disposições desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2o No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará, a todos os usuários que
tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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Do Direito de Resposta
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça
Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:
I – vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II – quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão;
III – setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em
vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da data da
formulação do pedido.
§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada:
I – em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para resposta;
b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a decisão
ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, na primeira vez
em que circular;
c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a
ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta e oito horas;
d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta;
e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular
distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição;
II – em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:
a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que
realizou o programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art. 347 da Lei nº 4.737, de 15
de julho de 1965 – Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão;
b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante
ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do
processo;
c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão, em tempo igual
ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto;
III – no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser
notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno,
para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até trinta e seis horas
após a ciência da decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo horário
se praticou a ofensa;
f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder
aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de
terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no
valor de duas mil a cinco mil UFIR.
IV – em propaganda eleitoral na internet: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
a) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, horário, página
eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas
após a entrega da mídia física com a resposta do ofendido; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

132 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2014

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior
ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos
nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que
nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.
§ 5º Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em vinte e
quatro horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões
em igual prazo, a contar da sua notificação.
§ 6º A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de vinte e quatro horas, observando-se
o disposto nas alíneas d e e do inciso III do § 3º para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso.
§ 7º A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas
previstas no art. 345 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.
§ 8º O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator
ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta,
sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.
§ 9o Caso a decisão de que trata o § 2o não seja prolatada em 72 (setenta e duas) horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de Juiz auxiliar. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em
rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça
Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos
Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.
§ 1º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome
e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica,
com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso.
§ 2º Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos
em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta.
§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições majoritárias.
§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem: (Redação dada pela Lei nº
12.976, de 2014)
I – para as eleições de que trata o inciso I do parágrafo único do art. 1º, Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Senador, Governador e Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal, Presidente e
Vice-Presidente da República; (Incluído pela Lei nº 12.976, de 2014)
II – para as eleições de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 1º, Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito.
(Incluído pela Lei nº 12.976, de 2014)
§ 4o A urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual
e depósito automático, sem contato manual, em local previamente lacrado, após conferência pelo eleitor. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 4o A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital
de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. (Redação
dada pela Lei nº 10.740, de 2003)
§ 5o Se, ao conferir o voto impresso, o eleitor não concordar com os dados nele registrados, poderá cancelá-lo e repetir a votação pelo sistema eletrônico. Caso reitere a discordância entre os dados da tela da urna
eletrônica e o voto impresso, seu voto será colhido em separado e apurado na forma que for regulamentada
pelo Tribunal Superior Eleitoral, observado, no que couber, o disposto no art. 82 desta Lei. (Incluído pela Lei
nº 10.408, de 2002)
§ 5o Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que
trata o § 4o. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003)
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§ 6o Na véspera do dia da votação, o juiz eleitoral, em audiência pública, sorteará três por cento das urnas de cada zona eleitoral, respeitado o limite mínimo de três urnas por Município, que deverão ter seus votos
impressos contados e conferidos com os resultados apresentados pelo respectivo boletim de urna. (Incluído
pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 6o Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a
alteração dos registros dos termos de início e término da votação. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003)
§ 7o A diferença entre o resultado apresentado no boletim de urna e o da contagem dos votos impressos será resolvida pelo juiz eleitoral, que também decidirá sobre a conferência de outras urnas. (Incluído pela
Lei nº 10.408, de 2002)
§ 7o O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003)
§ 8o O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar
o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.
Art 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida
aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.
Art. 61A. Os tribunais eleitorais somente proclamarão o resultado das eleições depois de procedida a
conferência a que se referem os §§ 6o e 7o do art. 59. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002) (Revogada pela Lei
nº 10.740, de 2003)
Art. 62. Nas Seções em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes
estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o art. 148, § 1º Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que
prejudique o regular processo de votação.
Das Mesas Receptoras
Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da Mesa
Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas.
§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias,
devendo ser resolvido em igual prazo.
§ 2º Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de dezoito anos.
Art. 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição
pública ou empresa privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral.
Da Fiscalização das Eleições
Art. 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair em menor de
dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.
§ 1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.
§ 2º As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais
e delegados.
§ 4o Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no
máximo, 2 (dois) fiscais de cada partido ou coligação por seção eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração
das eleições, inclusive o preenchimento dos boletins de urna e o processamento eletrônico da totalização dos
resultados, sendo-lhes garantido o conhecimento antecipado dos programas de computador a serem usados.
Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das
eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. (Redação dada pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 1º No prazo de cinco dias, a contar do conhecimento dos programas de computador a que se refere
este artigo, o partido ou coligação poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.
§ 1o Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por
si ou sob encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para o processo de votação e apuração, serão apresentados para análise dos partidos e coligações, na forma de programas-fonte e programas-executáveis, inclusive
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os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso se manterão no sigilo da Justiça Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 1o Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos
por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados
pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições.
(Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003)
§ 2º Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e
totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto
à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e, simultaneamente, os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.
§ 2o A compilação dos programas das urnas eletrônicas, referidos no § 1o, será feita em sessão pública,
com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações, após o que serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. (Redação dada pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 2o Uma vez concluídos os programas a que se refere o § 1o, serão eles apresentados, para análise, aos
representantes credenciados dos partidos políticos e coligações, até vinte dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os
sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas
eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003)
§ 3o No prazo de cinco dias, a contar da sessão referida no § 2o, o partido ou coligação poderá apresentar
impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 3o No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação referida no § 2o, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 10.740,
de 2003)
§ 4o Havendo necessidade de modificação dos programas, a sessão referida no § 3o realizar-se-á, novamente, para este efeito. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 4o Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o §
3o, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam
novamente analisados e lacrados. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003)
§ 5o A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação
dos fiscais dos partidos e coligações para a assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no §
2o deste artigo, após o que as urnas serão lacradas. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 6o No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das
urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes
fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
§ 7o Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e
totalização dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto
à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores
do sistema oficial de apuração e totalização. (Incluído pela Lei nº 10.408, de 2002)
Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos
partidos ou coligações, no momento da entrega ao Juiz Encarregado, cópias dos dados do processamento
parcial de cada dia, contidos em meio magnético.
Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes
e os números dos candidatos nela votados.
§ 1º O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após a expedição.
§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de
um a três meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no
valor de um mil a cinco mil UFIR.
Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal
Regional Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas.
Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro
meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação.
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Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente
afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.
Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e
aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia
do boletim relativo à urna impugnada.
Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto
o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna.
Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:
I – obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;
II – desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado
diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;
III – causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes.
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver
licenciado;
IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou
exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de
Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados
a atender situações de emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando,
a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII – realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que
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excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente
anterior à eleição.
VIII – fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda
a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta,
indireta, ou fundacional.
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal,
Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5º No caso de descumprimento do inciso VI do caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior,
o agente público responsável, caso seja candidato, ficará sujeito à cassação do registro.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos I, II, III, IV e VI do caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto
o
no § 4 , o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que
se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma
legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos
partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou
de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da
Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar
da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar no 64,
de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura.
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de
18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável,
se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.
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Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão
imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou
do diploma. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua
comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado.
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento
corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.
§ 2º No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores.
§ 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.
§ 4º Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de trinta
dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta.
Art. 77. É proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar, nos três meses que precedem
o pleito, de inaugurações de obras públicas.
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do
diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.
Disposições Transitórias
Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei específica.
Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, para
candidatos de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento do número de candidaturas que puder registrar.
Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a
partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição.
§ 2º A doação de quantia acima do limite fixado neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento de
multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado
no § 1º estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada
ampla defesa.
§ 4o As representações propostas objetivando a aplicação das sanções previstas nos §§ 2o e 3o observarão o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso contra as
decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento
no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas nos arts. 83 a 89 desta Lei e as pertinentes da Lei 4.737, de 15 de julho
de 1965 – Código Eleitoral.
Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em
tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa.
§ 1º Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a
serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral.
§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e
pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio.
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§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência.
§ 4º No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o § 2º, os Tribunais Regionais
Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já
definida.
§ 5° Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2º, devendo o sorteio verificar-se até quarenta e oito horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula
nas vinte e quatro horas seguintes.
Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para o preenchimento
da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela.
Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por seção, para
garantir o pleno exercício do direito de voto.
Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o
nome do candidato.
Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar
o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado.
Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente, a distância não superior a um metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem
das cédulas e o preenchimento do boletim .
§ 1º O não-atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que
apresentada antes da divulgação do boletim.
§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram
até uma hora após sua expedição.
§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três
fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez.
§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção
de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa,
no valor de um mil a cinco mil UFIR.
§ 5º O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da
apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a Junta apuradora ou totalizadora.
§ 6º O boletim mencionado no § 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.
Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando:
I – o boletim apresentar resultado não-coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração;
II – ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não-fechamento da contabilidade
da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais
Seções do mesmo Município, Zona Eleitoral.
Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a
Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los.
Disposições Finais
Art. 90. Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais.
§ 2º Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Lei aplicam-se em dobro.
Art. 90-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento
e cinqüenta dias anteriores à data da eleição.
Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por
igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR.
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Art. 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar
documento de identificação com fotografia. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras,
dentro da cabina de votação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de
ofício a revisão ou correição das Zonas Eleitorais sempre que:
I – o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior ao do
ano anterior;
II – o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez e quinze anos, somada à de idade superior a setenta anos do território daquele Município;
III – o eleitorado for superior a sessenta e cinco por cento da população projetada para aquele ano pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar, das emissoras de rádio e televisão, no período compreendido entre 31 de julho e o dia do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para a divulgação de seus comunicados, boletins e instruções ao eleitorado.
Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no período compreendido entre 1o de março e 30 de junho
dos anos eleitorais, em tempo igual ao disposto no art. 93 desta Lei, poderá promover propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na política.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização
do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas
as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, em
razão do exercício das funções regulares.
§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de
anotação funcional para efeito de promoção na carreira.
§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares.
§ 4º Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que
trata esta Lei com antecedência mínima de vinte e quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.
Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais Eleitorais: (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
I – fornecer informações na área de sua competência; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
II – ceder funcionários no período de 3 (três) meses antes a 3 (três) meses depois de cada eleição. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 94-B. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 95. Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é defeso
exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado.
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao
seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
I – aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
II – aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III – ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.
§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal
Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.
§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.
§ 4º Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.
§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado
ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.
§ 6º Tratando-se de reclamação ou representação contra candidato, a notificação poderá ser feita ao
partido ou coligação a que pertença. (Revogado pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça
Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas.
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§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro
horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
§ 9º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.
§ 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo.
Art. 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via fac-símile encaminhadas pela Justiça Eleitoral
a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por
ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de quarenta e oito horas, a contar do recebimento do fac-símile. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o Juiz
Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos
prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em vinte e quatro horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência.
Parágrafo único. No caso do descumprimento das disposições desta Lei por Tribunal Regional Eleitoral,
a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo.
§ 1o É obrigatório, para os membros dos Tribunais Eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento desta Lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso,
a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o No caso de descumprimento das disposições desta Lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, considera-se duração razoável
do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da
sua apresentação à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça
Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados
para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.
Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário
gratuito previsto nesta Lei. Regulamento Regulamento Regulamento
§ 1o O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão previsto no parágrafo único do
art. 52 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995, e neste artigo, pela cedência do horário gratuito destinado
à divulgação das propagandas partidárias e eleitoral, estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a
esse efeito, o entendimento de que: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – o valor apurado na forma do inciso I poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, inclusive da base de cálculo
dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996),
bem como da base de cálculo do lucro presumido. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 0,8 (oito décimos) do resultado da multiplicação de 100% (cem por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) do tempo, respectivamente,
das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente,
assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de
preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o
§ 2o-A; (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)
III – o valor apurado na forma do inciso II poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), inclusive da base de cálculo
dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal (art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996),
bem como da base de cálculo do lucro presumido. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
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§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o-A. A aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade, para fins de compensação fiscal, deverá atender ao seguinte: (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
I – deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais
locais, e o correspondente a 0,8 (oito décimos) da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública
de veiculação de publicidade; (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
II – a variação percentual apurada no inciso I deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública a que se refere o inciso II do § 1o. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)
§ 3o No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso I do § 1o será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos
pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso II do § 1o será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos
pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). (Redação dada
pela Lei nº 12.350, de 2010)
Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo
empregatício com o candidato ou partido contratantes.
Art. 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites, impostos a
cada candidato: (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
I – em Municípios com até 30.000 (trinta mil) eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do eleitorado;
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – nos demais Municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso I,
acrescido de 1 (uma) contratação para cada 1.000 (mil) eleitores que exceder o número de 30.000 (trinta mil).
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1o As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a: (Incluído pela
Lei nº 12.891, de 2013)
I – Presidente da República e Senador: em cada Estado, o número estabelecido para o Município com o
maior número de eleitores; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II – Governador de Estado e do Distrito Federal: no Estado, o dobro do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do
caput; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
III – Deputado Federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite
calculado na forma do inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa; (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
IV – Deputado Estadual ou Distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido
para Deputados Federais; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
V – Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
VI – Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do caput, até o máximo de
80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para Deputados Estaduais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 2o Nos cálculos previstos nos incisos I e II do caput e no § 1o, a fração será desprezada, se inferior a 0,5
(meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 3o A contratação de pessoal por candidatos a Vice-Presidente, Vice-Governador, Suplente de Senador e
Vice-Prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos
fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 4o Na prestação de contas a que estão sujeitos na forma desta Lei, os candidatos são obrigados a discriminar nominalmente as pessoas contratadas, com indicação de seus respectivos números de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 5o O descumprimento dos limites previstos nesta Lei sujeitará o candidato às penas previstas no art.
299 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
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§ 6o São excluídos dos limites fixados por esta Lei a militância não remunerada, pessoal contratado para
apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 101. (VETADO)
Art. 102. O parágrafo único do art. 145 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:
“Art. 145 ...........................................................................................................................................................................................
Parágrafo único................................................................
IX – os policiais militares em serviço.”
Art. 103. O art. 19, caput, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Lei dos Partidos, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos.
............................................................................................................................................................................................................
Art. 104. O art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 44..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
§ 3º Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.”
Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados dos partidos
participantes do pleito.
Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir
todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.
§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.
§ 3o Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a
data referida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 106. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 107. Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o parágrafo único do art. 106 da Lei
nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral; o § 4º do art. 39 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995;
o § 2º do art. 50 e o § 1º do art. 64 da Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995; e o § 2º do art. 7º do Decreto-Lei
nº 201, de 27 de fevereiro de 1967.
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA MACIEL – Iris Rezende.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.10.1997

(Às Comissões de de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 339, DE 2014
Acrescenta art. 26-A à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, para prever a perda de mandato por desfiliação partidária sem justa causa e cancelamento da filiação partidária por parte
dos órgãos dirigentes do partido .
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A:
“Art. 26-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido sob cuja legenda tenha sido eleito, ou venha a ter sua filiação cancelada, com justa causa, por
deliberação dos organismos de direção nacional desse partido.
§ 1º Para fins de desfiliação, considera-se justa causa:
I – incorporação ou fusão de partido;
II – criação de partido;
III – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; e
IV – grave discriminação pessoal.
§ 2º Para fins de cancelamento da filiação considera-se justa causa o descumprimento de orientações dos órgãos de direção partidária em matéria tida como relevante para o programa e a identidade política do partido.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Pesquisas de opinião mostram, há tempo, que os eleitores brasileiros consideram os partidos políticos
instituições merecedoras de pouca credibilidade. Essa percepção é compreensível, uma vez que não apenas as
posições defendidas publicamente por muitos partidos nas campanhas não guardam relação com suas ações
posteriores à eleição, como também a vinculação a um partido muitas vezes não permite prever as posições
dos parlamentares integrantes de suas bancadas. Parlamentares governistas e oposicionistas convivem em alguns partidos e a composição desses grupos varia, às vezes conforme a pauta do debate político.
Parece claro que apenas uma reforma do sistema eleitoral que reduza o caráter personalista das eleições
e fortaleça as siglas partidárias terá a capacidade de reduzir a frequência de situações dessa ordem e restaurar,
paulatinamente, a credibilidade dos partidos.
No entanto, medidas pontuais auxiliares podem ser tomadas na mesma direção.
Esse o objetivo do presente projeto de lei. Trata-se de instituir a fidelidade partidária, ou seja, estabelecer a perda do mandato de quem sair do partido pelo qual foi eleito e de definir os critérios que permitem aos
mandatários sair do partido com justa causa, de um lado, e aos partidos cancelarem a filiação de seus mandatários, também com justa causa.
Em síntese, a proposta ordena a perda de mandato daqueles eleitos que deixarem seu partido exceto
nos casos de incorporação ou fusão de partidos, filiação a novos partidos, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal. Partidos, por sua vez, por deliberação de seus
órgãos dirigentes nacionais, podem cancelar a filiação de mandatários, e provocar a perda de seu mandato,
portanto, em casos descumprimento de orientações partidárias consideradas relevantes.
Pelas razões apresentadas, submeto o presente projeto à apreciação do Senado Federal.
Sala das Sessões, – Senador Angela Portela.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal.
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:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos
na Constituição Federal.
Art. 2º É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.
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Art. 3º É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento.
Parágrafo único. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir
o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os
limites estabelecidos em lei. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 4º Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres.
Art. 5º A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem
subordinação a entidades ou governos estrangeiros.
Art. 6º É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização
da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros.
Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto
no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento
dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco
e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles.
§ 2º Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do
processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos
fixados nesta Lei.
§ 3º Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade
da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a
induzir a erro ou confusão.
TÍTULO II
Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos
CAPÍTULO I
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos
Art. 8º O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior
a cento e um, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados, e será acompanhado de:
I – cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
II – exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto;
III – relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com
a Zona, Seção, Município e Estado, profissão e endereço da residência.
§ 1º O requerimento indicará o nome e função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido na Capital Federal.
§ 2º Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor.
§ 3º Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto.
Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais
promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento
acompanhado de:
I – exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;
II – certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que se refere o § 2º do artigo anterior;
III – certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de
eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º.
§ 1º A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com menção ao
número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada Zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.
§ 2º O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no prazo de quinze
dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.
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§ 3º Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de
quarenta e oito horas, é distribuído a um Relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em dez dias, determina,
em igual prazo, diligências para sanar eventuais falhas do processo.
§ 4º Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral
registra o estatuto do partido, no prazo de trinta dias.
Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem
ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. O Partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os
nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação: (Incluído
pela Lei nº 9.259, de 1996)
I – no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional; (Incluído pela Lei nº
9.259, de 1996)
II – nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal. (Incluído pela Lei nº 9.259, de 1996)
Art. 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente:
I – delegados perante o Juiz Eleitoral;
II – delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
III – delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido
perante quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o
Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal;
e os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição.
CAPÍTULO II
Do Funcionamento Parlamentar
Art. 12. O partido político funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio de uma bancada, que deve
constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas desta Lei.
Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha
elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no
mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo
menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. (Vide Adins nºs
1.351-3 e 1.354-8)
CAPÍTULO III
Do Programa e do Estatuto
Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu
programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e
funcionamento.
Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre:
I – nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede na Capital Federal;
II – filiação e desligamento de seus membros;
III – direitos e deveres dos filiados;
IV – modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos
e processo de eleição dos seus membros;
V – fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades,
assegurado amplo direito de defesa;
VI – condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas;
VII – finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias
que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos
filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta Lei;
VIII – critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido;
IX – procedimento de reforma do programa e do estatuto.
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Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. (Incluído pela
Lei nº 11.694, de 2008)
Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a
dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou
trabalhista. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
CAPÍTULO IV
Da Filiação Partidária
Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos.
Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento das regras
estatutárias do partido.
Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo
adotado pelo partido.
Art. 18. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo menos
um ano antes da data fixada para as eleições, majoritárias ou proporcionais.
Art. 19. Na primeira semana dos meses de maio e dezembro de cada ano, o partido envia, aos Juízes
Eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará o número dos títulos
eleitorais e das seções em que são inscritos.
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece inalterada a filiação
de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta Lei, com vistas a candidatura a cargos eletivos.
Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vistas a candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição.
Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e
ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto,
para todos os efeitos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I – morte;
II – perda dos direitos políticos;
III – expulsão;
IV – outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão.
V – filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos.
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Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a
Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
CAPÍTULO V
Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias
Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido.
§ 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no
estatuto do partido político.
§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.
Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar
aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários,
na forma do estatuto.
Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito
de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência
da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela
atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários.
Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude
da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito.
CAPÍTULO VI
Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos
Art. 27. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, na
forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a outro.
Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento
do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado:
I – ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira;
II – estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
III – não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;
IV – que mantém organização paramilitar.
§ 1º A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure
ampla defesa.
§ 2º O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de
representante de partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral.
§ 3º O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do Fundo Partidário, nem
qualquer outra punição como conseqüência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. (Incluído
pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 4o Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários
nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com órgão de outra esfera partidária. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu
a dívida executada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o O disposto no inciso III do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que
deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do
estatuto do partido quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
Art. 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se
num só ou incorporar-se um ao outro.
§ 1º No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas:
I – os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa;
II – os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta,
por maioria absoluta, os projetos, e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo
partido.
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§ 2º No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta de votos, em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do estatuto e do programa de
outra agremiação.
§ 3º Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á, em reunião conjunta dos
órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional.
§ 4º Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no Ofício Civil
competente da Capital Federal, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas
das decisões dos órgãos competentes.
§ 5º No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao Ofício Civil competente, que
deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro.
§ 6º Havendo fusão ou incorporação de partidos, os votos obtidos por eles, na última eleição geral para
a Câmara dos Deputados, devem ser somados para efeito do funcionamento parlamentar, nos termos do art.
13, da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.
§ 6o Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição
dos recursos do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Redação dada pela Lei nº 12.875,
de 2013)
§ 7º O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral.
TÍTULO III
Das Finanças e Contabilidade dos Partidos
CAPÍTULO I
Da Prestação de Contas
Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiros;
II – autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;
III – autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista
e fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV – entidade de classe ou sindical.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício
findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde
ela não exista, procede à afixação dos mesmos no Cartório Eleitoral.
§ 3º No ano em que ocorrem eleições, o partido deve enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, durante os quatro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito.
Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:
I – discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário;
II – origem e valor das contribuições e doações;
III – despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no
rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais atividades de campanha;
IV – discriminação detalhada das receitas e despesas.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do
partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das
seguintes normas:
I – obrigatoriedade de constituição de comitês e designação de dirigentes partidários específicos, para
movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais;
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II – caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido e comitês, inclusive do tesoureiro, que
responderão, civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades;
III – escrituração contábil, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens
recebidos e aplicados;
IV – obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação comprobatória de suas prestações
de contas, por prazo não inferior a cinco anos;
V – obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido político, seus comitês e candidatos, no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros
eventualmente apurados.
Parágrafo único. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.
§ 1o A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação
das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos contábeis
e fiscais apresentados pelos partidos políticos, comitês e candidatos, sendo vedada a análise das atividades
político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 2o Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode
requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário. (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de
filiado ou delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor,
determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a
quebra de sigilo bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia.
Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos
demais partidos, quinze dias após a publicação dos balanços financeiros, aberto o prazo de cinco dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que
viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções:
I – no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das
quotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;
II – no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31, fica suspensa a participação no fundo
partidário por um ano;
III – no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites previstos no art. 39, § 4º, fica
suspensa por dois anos a participação no fundo partidário e será aplicada ao partido multa correspondente
ao valor que exceder aos limites fixados.
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei, cabíveis na espécie, aplicado também
o disposto no art. 28.
Parágrafo único. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou
de candidatos.
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis ás penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou
ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.
(Parágrafo renumerado pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela
irregularidade. (Incluído pela Lei nº 9.693, de 1998)
§ 3o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou
parcial da prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período
de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada
como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada,
pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários caberá recurso para os Tribunais Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual
deverá ser recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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§ 5o As prestações de contas desaprovadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior poderão
ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos
da prestação de contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 8o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
CAPÍTULO II
Do Fundo Partidário
Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:
I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas;
II – recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual;
III – doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente
na conta do Fundo Partidário;
IV – dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos
em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de
real, em valores de agosto de 1995.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e
jurídicas para constituição de seus fundos.
§ 1º As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional,
estadual e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido,
o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil.
§ 2º Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos
seus valores em moeda corrente.
§ 3º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado
em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta do partido político.
§ 4º O valor das doações feitas a partido político, por pessoa jurídica, limita-se à importância máxima
calculada sobre o total das dotações previstas no inciso IV do artigo anterior, corrigida até o mês em que se
efetuar a doação, obedecidos os seguintes percentuais: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 1997)
I – para órgãos de direção nacional: até dois décimos por cento; (Revogado pela Lei nº 9.504, de 1997)
II – para órgãos de direção regional e municipal: até dois centésimos por cento. (Revogado pela Lei nº
9.504, de 1997)
§ 5o Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e
no § 1o do art. 81 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos
de direção e pelas normas estatutárias. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo do
Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial
à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e
outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislação Eleitoral.
Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data do depósito a que se refere
o § 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios: (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
I – um por cento do total do Fundo Partidário será destacado para entrega, em partes iguais, a todos os
partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
II – noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário serão distribuídos aos partidos que tenham
preenchido as condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados. (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
Art. 41-A. 5% (cinco por cento) do total do Fundo Partidário serão destacados para entrega, em partes
iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 95% (noven-
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ta e cinco por cento) do total do Fundo Partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. (Incluído pela Lei nº 11.459, de 2007)
Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário: (Redação dada pela Lei nº 12.875, de 2013)
I – 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham
seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; e (Incluído pela Lei nº 12.875, de 2013)
II – 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. (Incluído pela Lei nº 12.875, de 2013)
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado o disposto no § 6o do art. 29. (Incluído pela Lei nº 12.875, de 2013)
Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao
Fundo Partidário a quota que a este caberia.
Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do Fundo Partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo
estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido.
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I – na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título,
este último até o limite máximo de vinte por cento do total recebido;
I – na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado neste último caso o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total recebido; (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – na propaganda doutrinária e política;
III – no alistamento e campanhas eleitorais;
IV – na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas
as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral
sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e IV deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
§ 3º Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993. (Incluído pela Lei nº 9.504, de 1997)
§ 3o Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 4o Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos de
qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o O partido que não cumprir o disposto no inciso V do caput deste artigo deverá, no ano subsequente,
acrescer o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para finalidade diversa. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despender a totalidade dos
recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para outras atividades partidárias,
conforme previstas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
TÍTULO IV
Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão
Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e
televisão será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas horas para, com exclusividade:
I – difundir os programas partidários;
II – transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este
relacionados e das atividades congressuais do partido;
III – divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários.
IV – promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento). (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)

152 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2014

§ 1º Fica vedada, nos programas de que trata este Título:
I – a participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo programa;
II – a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou
de outros partidos;
III – a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos
que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação.
§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral, julgando procedente representação de partido, cassará o direito de
transmissão a que faria jus, no semestre seguinte, do partido que contrariar o disposto neste artigo.
§ 3º A propaganda partidária, no rádio e na televisão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados
nesta Lei, com proibição de propaganda paga.
§ 2o O partido que contrariar o disposto neste artigo será punido: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
I – quando a infração ocorrer nas transmissões em bloco, com a cassação do direito de transmissão no
semestre seguinte; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II – quando a infração ocorrer nas transmissões em inserções, com a cassação de tempo equivalente a 5
(cinco) vezes ao da inserção ilícita, no semestre seguinte. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o A representação, que somente poderá ser oferecida por partido político, será julgada pelo Tribunal
Superior Eleitoral quando se tratar de programa em bloco ou inserções nacionais e pelos Tribunais Regionais
Eleitorais quando se tratar de programas em bloco ou inserções transmitidos nos Estados correspondentes.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o O prazo para o oferecimento da representação encerra-se no último dia do semestre em que for
veiculado o programa impugnado, ou se este tiver sido transmitido nos últimos 30 (trinta) dias desse período,
até o 15o (décimo quinto) dia do semestre seguinte. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que julgarem procedente representação, cassando
o direito de transmissão de propaganda partidária, caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que será
recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 6o A propaganda partidária, no rádio e na televisão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados
nesta Lei, com proibição de propaganda paga. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Art. 46. As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a realizar, para os partidos políticos, na
forma desta Lei, transmissões gratuitas em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade
dos respectivos órgãos de direção.
§ 1º As transmissões serão em bloco, em cadeia nacional ou estadual, e em inserções de trinta segundos
e um minuto, no intervalo da programação normal das emissoras.
§ 2º A formação das cadeias, tanto nacional quanto estaduais, será autorizada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que fará a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e de televisão, mediante requerimento dos órgãos nacionais dos partidos, com antecedência mínima de quinze dias.
§ 3º No requerimento a que se refere o parágrafo anterior, o órgão partidário solicitará conjuntamente
a fixação das datas de formação das cadeias, nacional e estaduais.
§ 4º O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do âmbito nacional ou estadual da transmissão,
havendo coincidência de data, dará prioridade ao partido que apresentou o requerimento em primeiro lugar.
§ 5º As fitas magnéticas com as gravações dos programas em bloco ou em inserções serão entregues às
emissoras com a antecedência mínima de doze horas da transmissão.
§ 5o O material de áudio e vídeo com os programas em bloco ou as inserções será entregue às emissoras
com antecedência mínima de 12 (doze) horas da transmissão, podendo as inserções de rádio ser enviadas por
meio de correspondência eletrônica. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 6º As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas:
I – pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção nacional de partido;
II – pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual de partido.
§ 7º Em cada rede somente serão autorizadas até dez inserções de trinta segundos ou cinco de um minuto por dia.
§ 8o É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão
em sequência para o mesmo partido político. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas diretamente entre as
emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de direção do partido, obedecidos os limites estabelecidos nesta
Lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição.
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Art. 48. O partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral que não atenda ao disposto no art. 13 tem
assegurada a realização de um programa em cadeia nacional, em cada semestre, com a duração de dois minutos. (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
Art. 49. O partido que atenda ao disposto no art. 13 tem assegurado: (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
I – a realização de um programa, em cadeia nacional e de um programa, em cadeia estadual em cada
semestre, com a duração de vinte minutos cada;
II – a utilização do tempo total de quarenta minutos, por semestre, para inserções de trinta segundos
ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais.
TÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 50. (VETADO)
Art. 51. É assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito
à utilização gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções,
responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento.
Art. 52. (VETADO)
Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do
horário gratuito previsto nesta Lei. (Regulamento) (Regulamento)
Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado ao estudo e
pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia para contratar
com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais.
Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, consideram-se como equivalentes a
Estados e Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas divisões político-administrativas.
TÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida no § 1º do art. 7º, e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições
desta Lei, no prazo de seis meses da data de sua publicação.
§ 1º A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser realizada pelo partido político
em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos, com antecedência
mínima de trinta dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto.
§ 2º Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta Lei:
I – tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo;
II – tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente;
III – tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como entidade civil.
Art. 56. No período entre a data da publicação desta Lei e o início da próxima legislatura, será observado
o seguinte: (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
I – fica assegurado o direito ao funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados ao partido que
tenha elegido e mantenha filiados, no mínimo, três representantes de diferentes Estados;
II – a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados disporá sobre o funcionamento da representação partidária conferida, nesse período, ao partido que possua representação eleita ou filiada em número inferior ao
disposto no inciso anterior;
III – ao partido que preencher as condições do inciso I é assegurada a realização anual de um programa,
em cadeia nacional, com a duração de dez minutos;
IV – ao partido com representante na Câmara dos Deputados desde o início da Sessão Legislativa de
1995, fica assegurada a realização de um programa em cadeia nacional em cada semestre, com a duração de
cinco minutos, não cumulativos com o tempo previsto no inciso III;
V – vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para distribuição a todos os partidos com
estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, na proporção da representação parlamentar filiada no início da Sessão Legislativa de 1995. (Revogado pela Lei nº 11.459, de 2007)
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Art. 57. No período entre o início da próxima Legislatura e a proclamação dos resultados da segunda
eleição geral subseqüente para a Câmara dos Deputados, será observado o seguinte: (Vide Adins nºs 1.351-3
e 1.354-8)
I – direito a funcionamento parlamentar ao partido com registro definitivo de seus estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral até a data da publicação desta Lei que, a partir de sua fundação tenha concorrido ou venha a
concorrer às eleições gerais para a Câmara dos Deputados, elegendo representante em duas eleições consecutivas:
a) na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger representante em, no mínimo, cinco Estados e obtiver
um por cento dos votos apurados no País, não computados os brancos e os nulos;
b) nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, toda vez que, atendida a exigência do
inciso anterior, eleger representante para a respectiva Casa e obtiver um total de um por cento dos votos apurados na Circunscrição, não computados os brancos e os nulos;
II – vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para distribuição, aos Partidos que cumpram o disposto no art. 13 ou no inciso anterior, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para
a Câmara dos Deputados; (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8) (Revogado pela Lei nº 11.459, de 2007)
III – é assegurada, aos Partidos a que se refere o inciso I, observadas, no que couber, as disposições do
Título IV:
a) a realização de um programa, em cadeia nacional, com duração de dez minutos por semestre;
b) a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre em inserções de trinta segundos ou um
minuto, nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras dos Estados onde hajam atendido ao disposto no
inciso I, b.
Art. 58. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existentes
no cartório da respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do art. 19,
obedecidas as normas estatutárias.
Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primeira filiação a
constante das listas de que trata este artigo.
Art. 59. O art. 16 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil), passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art.16. .............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
III – os partidos políticos.
............................................................................................................................................................................................................
§ 3º Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que lhes for aplicável, nos arts. 17 a 22 deste Código e em lei específica.”
Art. 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar
a seguinte redação:
“Art. 114. .........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
III – os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos.
............................................................................................................................................................................................................
Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro,
pelo oficial, do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes
indicações:
............................................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica.”
Art. 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta Lei.
Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 63. Ficam revogadas a Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, e respectivas alterações; a Lei nº 6.341,
de 5 de julho de 1976; a Lei nº 6.817, de 5 de setembro de 1980; a Lei nº 6.957, de 23 de novembro de 1981;
o art. 16 da Lei nº 6.996, de 7 de junho de 1982; a Lei nº 7.307, de 9 de abril de 1985, e a Lei nº 7.514, de 9 de
julho de 1986.
Brasília, 19 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA MACIEL – Nelson A. Jobim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 340, DE 2014
Altera os arts. 13 e 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, para instituir a cláusula
de desempenho para partidos políticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 13 e 41-A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha
o apoio de, no mínimo, três por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos,
distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de
cada um deles.” (NR)
“Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário:
I – 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que
tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as
condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados.
...........................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
É corrente o diagnóstico sobre o sistema partidário brasileiro: poucos partidos com clara identidade política, ao lado de um grande número de partidos com escassa definição ideológica e programática. Essa situação
confunde o eleitor, mina a legitimidade do sistema democrático e representativo junto ao cidadão e dificulta
sobremaneira a construção da governabilidade.
Hoje, são 32 os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral, 28 dos quais com assento na Câmara dos Deputados recém-eleita neste ano de 2014. O ritmo de criação de novos partidos acelerou-se, desde
que, por obra da Justiça, a interpretação das regras pertinentes à filiação e fidelidade partidária tornou-se
mais dura.
É claro que nosso sistema partidário demanda ordem, de maneira a impedir a proliferação de legendas
criadas exclusivamente para a participação nos diferentes governos, com as vantagens que esse processo implica, e em sentido inverso abrir espaço para partidos com identidade doutrinária, além de propostas claras,
precisas, representativas dos anseios de parcelas expressivas da população.
Esse o objetivo do presente projeto de lei. Está proposto o estabelecimento de uma cláusula de desempenho partidário, igual a três por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. O
descumprimento dessa cláusula excluiria o partido da partilha dos 95 % dos recursos do Fundo Partidário distribuídos de acordo com o número de votos obtidos na eleição para a Câmara dos Deputados e das condições
de acesso ao tempo gratuito de rádio e televisão garantidas aos partidos com funcionamento parlamentar, por
força do art. 49 da Lei nº 9.096, de 1995.
Em contrapartida, esses partidos fariam jus à partilha de 5% dos recursos do Fundo Partidário em partes
iguais e a um programa de televisão por semestre de dois minutos de duração.
Cabe lembrar que a redação original da referida Lei nº 9.096, de 1995, previa uma cláusula de desempenho de 5% dos votos obtidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, cláusula que veio a ser
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por confrontar o princípio do pluralismo
político, inscrito na Constituição. A ofensa se daria em face de irrazoabilidade, ou seja, aquele percentual
foi considerado elevado.
Considero, contudo, que três por cento dos votos nacionais constitui critério suficiente para delimitar as
minorias significativas do espectro político nacional e conciliar a ordem do sistema com a garantia da existência e possibilidade de crescimento dos partidos menores.
Pelas razões apresentadas, submeto o presente projeto à apreciação do Senado Federal. – Senadora
Angela Portela.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição
Federal.
O Vice-Presidente fa República no exercício do cargo de Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos
na Constituição Federal.
............................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
Do Funcionamento Parlamentar
Art. 12. O partido político funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio de uma bancada, que deve
constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas desta Lei.
Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha
elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no
mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo
menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. (Vide Adins nºs
1.351-3 e 1.354-8)
............................................................................................................................................................................................................
Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data do depósito a que se refere
o § 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios: (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
I – um por cento do total do Fundo Partidário será destacado para entrega, em partes iguais, a todos os
partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
II – noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário serão distribuídos aos partidos que tenham
preenchido as condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos
Deputados. (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)
Art. 41-A. 5% (cinco por cento) do total do Fundo Partidário serão destacados para entrega, em partes
iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 95% (noventa e cinco por cento) do total do Fundo Partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. (Incluído pela Lei nº 11.459, de 2007)
Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário: (Redação dada pela Lei nº 12.875, de 2013)
I – 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham
seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; e (Incluído pela Lei nº 12.875, de 2013)
II – 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na
última eleição geral para a Câmara dos Deputados. (Incluído pela Lei nº 12.875, de 2013)
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado o disposto no § 6o do art. 29. (Incluído pela Lei nº 12.875, de 2013)
Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao
Fundo Partidário a quota que a este caberia.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341, DE 2014
Altera a Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, para dispor sobre a oferta de protetores solares
a baixo custo para a população.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .....................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Além da autorização de que trata o caput deste artigo, a Fiocruz poderá disponibilizar medicamentos produzidos por laboratórios oficiais da União ou dos Estados, bem como medicamentos e outros insumos definidos como necessários para a atenção à saúde, inclusive protetores
solares.” (NR)
“Art. 3º .....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
II – contratos de fornecimento com produtores de medicamentos e outros insumos necessários para
a atenção à saúde, inclusive protetores solares.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação oficial.
Justificação
O Brasil é um país tropical, no qual os níveis de radiação são mais intensos, presentes na maior parte do
ano e a incidência dessa radiação sobre a pele provoca diversas alterações. Algumas são necessárias, como é o
caso do processo de produção e absorção de vitamina D. Outras, são prejudiciais. Exemplo disso é a radiação
ultravioleta, componente dos raios solares, que é a principal responsável pelo envelhecimento precoce e pelo
desenvolvimento de câncer de pele.
O câncer de pele é a neoplasia mais frequente no Brasil, correspondendo a 25% de todos os tumores
malignos registrados. Há dois tipos de câncer de pele: o não melanoma – que inclui os carcinomas basocelular
e espinocelular – e o melanoma maligno. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), os cânceres de
pele mais comuns são os não melanoma, sendo que os carcinomas basocelulares são responsáveis por 70%
dos diagnósticos e os espinocelulares por 25% dos casos.
No estudo da doença, o conhecimento de sua histogênese, tem-se tornado mais claro com as pesquisas
no campo da genética, biologia molecular, dos inquéritos epidemiológicos, inclusive mapeando fenótipos que
são fundamentais na identificação de fatores de risco e outras formas de prevenção.
As cacterísticas fenotípicas associadas são a presença de sardas antes dos 15 anos de idade, pele clara
que tem dificuldade de bronzear e queima com facilidade, olhos azuis e cabelos loiros ou ruivos. Podemos encontrar esses fenótipos, como por exemplo, no município de Porto da Folha (SE), localizado na região semiárida
sergipana e às margens do rio São Francisco, pois a região fora colonizada por holandeses por volta do século
XVII. Esse tipo de mapeamento nos ajuda a entender os altos índices de ocorrência da doença e procurar soluções para ajudar a população mais vulnerável.
De acordo com a publicação “Estimativas 2014: Incidência de Câncer no Brasil”, do Inca, o número estimado, para o ano de 2014, de casos novos de câncer de pele não melanoma é de 182.130, sendo 98.420 em
homens e 83.710 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 100,75 casos novos para
cada 100 mil homens e 82,24 para cada 100 mil mulheres.
O câncer de pele não melanoma é o mais incidente em homens nas regiões Sul (159,51/100 mil), Sudeste (133,48/100 mil) e Centro-Oeste (110,94/100 mil). Nas regiões Nordeste (40,37/100 mil) e Norte (28,34/100
mil), ocupa a segunda posição. Nas mulheres, é o mais frequente em todas as regiões, com um risco estimado
de 112,28/100 mil no Sudeste, 99,31/100 mil no Centro-Oeste, 86,03/100 mil no Sul, 46,68/100 mil no Nordeste
e 24,73/100 mil no Norte.
O câncer de pele não melanoma, embora de baixa letalidade, pode levar a grandes deformidades físicas e mutilações, prejudicando e fragilizando, assim, a autoestima do cidadão. Ao contrário de outros tipos de
câncer, as cicatrizes e sequelas do câncer de pele, muitas vezes não podem ser cobertas ou escondidas, logo
estarão visíveis para todos, e o risco de que o cidadão acometido por essa doença se isole e se deprima é alto,
pois sentirá dificuldade ao se deparar com a sua nova autoimagem.
Quanto ao melanoma maligno, a sua letalidade é elevada, mas a incidência é baixa, 2.960 casos novos
em homens e 2.930 em mulheres, em 2014. As maiores taxas estimadas em homens e mulheres encontram-se na região Sul.
Assim, todas as medidas de proteção devem ser adotadas quando houver exposição ao sol, tais como o
uso de vestimentas apropriadas (camisas de manga comprida, calças e chapéus) e de protetores solares.
Sob o enfoque da saúde pública, o uso de protetor solar é uma estratégia efetiva para reduzir a quantidade de radiação ultravioleta absorvida pela pele e prevenir a queimadura solar. O objetivo de seu uso é ame-
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nizar os efeitos nocivos da radiação solar, como forma de proteção e prevenção das neoplasias da pele, assim
como de redução da formação de lesões pré-cancerígenas e de ceratoses.
Porém, não obstante a importância desses produtos, a sua utilização no País ainda é muito baixa. Os altos preços praticados na comercialização do protetor solar impedem a sua aquisição pela grande maioria dos
brasileiros. O objetivo primordial desta proposta é o de proporcionar a aquisição do filtro solar às pessoas de
baixa renda, que não têm condições de arcar com mais essa despesa. Nada mais justo que o Poder Público dê
condições para que essas pessoas carentes adquiram o protetor solar sem custo nenhum.
Por conseguinte, pretendemos incluir os protetores solares no rol de produtos oferecidos pelo Programa
Farmácia Popular do Brasil, criado pelo Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, a partir da Lei nº 10.858, de
13 de abril de 2004, que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, e dá outras providências, no intuito de oferecê-los a baixo custo à população, ampliando o
acesso e beneficiando, em especial, a população mais carente.
Sala das Sessões, – Senador Kaká Andrade.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.858, DE 13 DE ABRIL DE 2004
Regulamento
Conversão da MPv nº 154, de 2003
Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei trata da disponibilização de medicamentos pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz,
mediante ressarcimento, visando a assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde
a baixo custo.
Parágrafo único. Além da autorização de que trata o caput deste artigo, a Fiocruz poderá disponibilizar
medicamentos produzidos por laboratórios oficiais da União ou dos Estados, bem como medicamentos e outros insumos definidos como necessários para a atenção à saúde.
Art. 2o A Fiocruz entregará o respectivo medicamento mediante ressarcimento correspondente, tão-somente, aos custos de produção ou aquisição, distribuição e dispensação, para fins do disposto no art. 1o
desta Lei.
Art. 3o Para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 1o desta Lei, a Fiocruz poderá firmar:
I – convênios com a União, com os Estados e com os Municípios; e
II – contratos de fornecimento com produtores de medicamentos e outros insumos necessários para a
atenção à saúde.
Art. 4o A Fiocruz poderá, sem prejuízo do disposto nesta Lei, disponibilizar medicamentos e outros insumos oriundos de sua produção a países com os quais o Brasil mantenha acordo internacional, nos termos
de regulamento.
Art. 5o As ações de que trata esta Lei serão executadas sem prejuízo do abastecimento da rede pública
nacional do Sistema Único de Saúde.
Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de abril de 2004; 183o da Independência e 116o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Humberto Sérgio Costa Lima.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.4.2004

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais, cabendo a última decisão terminativa.)
AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
N° 81, de 2014 (n° 1.871/2014, na origem), encaminhando cópia do Acórdão n° 3042/2014 -TCU, sobre
a Resolução n° 7, de 2013, do Senado Federal (TC-008.788/2013-8).
À CAE.
O Aviso encontra-se disponibilizado eletronicamente no sítio do Senado Federal.
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COMUNICAÇÕES
Ofício no 168/14/LIDPV
Brasília, 17 de abril de 2014
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista de Orçamento.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Penna (PV/SP) em substituição ao Deputado Paulo Wagner
(PV/RN) para integrar, na condição de Titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder _ PV.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. no 527/14/PSD
Brasília, 18 de novembro de 2014
Assunto: Substituição da indicação de parlamentar do PSD para compor comissão mista.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Hugo Napoleão (PSD
_
PI) pelo Deputado André de Paula (PSD – PE), como Titular da CPMI da Petrobras.
Atenciosamente, – Deputado Moreira Mendes, Líder do PSD.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. no 528/14/PSD
Brasília, 18 de novembro de 2014
Assunto: Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor comissão mista.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Roberto Dorner (PSD
– MT) pelo Deputado Geraldo Thadeu (PSD – MG), como Suplente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Deputado Moreira Mendes, Líder do PSD.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. GLPMDB nº 208/2014
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Ivo Cassol – PP/RO como membro Titular do Bloco da Maioria na composição da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, em substituição ao Senador Odacir Soares – PP/RO.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. GLPMDB nº 209/2014
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Ivo Cassol – PP/RO como membro Titular do Bloco da Maioria na composição da Comissão de Meio
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Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, em substituição ao Senador Odacir Soares
– PP/RO.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. GLPMDB nº 210/2014
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Ivo Cassol – PP/RO como membro Suplente do Bloco da Maioria na composição da Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI, em substituição ao Senador Odacir Soares – PP/RO.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. GLPMDB nº 211/2014
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Ivo Cassol – PP/RO como membro Suplente do Bloco da Maioria na composição da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em substituição ao Senador Odacir Soares – PP/RO.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. GLPMDB nº 212/2014
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Ivo Cassol – PP/RO como membro Suplente do Bloco da Maioria na composição da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA, em substituição ao Senador Odacir Soares – PP/RO.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. GLPMDB nº 213/2014
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do
Senador Ivo Cassol – PP/RO como membro Suplente do Bloco da Maioria na composição da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT, em substituição ao Senador Odacir Soares – PP/RO.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
(Será feita a substituição solicitada.)
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Ofício nº 2/2014 – GSMSUP
Brasília, 18 de novembro de 2014
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que no dia 13 de novembro reassumi
o mandato de Senadora da República pelo Estado de São Paulo, retomando o efetivo exercício no dia 18 de
novembro.
Deste modo, honrada em voltar a desempenhar a função para a qual fui designada, reitero meus protestos de elevada consideração.
Atenciosamente, – Senadora Marta Suplicy (PT-SP).
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço que faça uso da palavra, como
primeiro orador inscrito, o Senador Paulo Paim. Em seguida, os Senadores Pedro Simon, Aloysio Nunes e Mozarildo Cavalcanti. São os quatro primeiros inscritos. O Senador Kaká Andrade é o sexto.
Com a palavra V. Exª, caro querido colega Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, bom vê-lo aqui presidindo os trabalhos da nossa Casa.
Eu quero fazer alguns registros, Sr. Presidente.
Começo falando da importância do evento ocorrido hoje pela manhã, o Programa Jovem Senador, presidido pelo Senador Paulo Davim, que fez uma belíssima reunião que eu chamaria comissão geral aqui, no plenário.
Sr. Presidente, 27 estudantes de todo o País tomaram posse no dia de hoje, aqui mesmo, neste plenário,
como Jovens Senadores e deram inicio aos seus trabalhos legislativos que ocorrerão durante três dias. Nesse
período, simulando o exercício de um mandato parlamentar, eles apresentarão e debaterão sugestões legislativas que, se encampadas, como muitas já foram, pelo Parlamento, serão transformadas em lei, se essa for a
vontade dos Congressistas.
Eu tenho muita alegria de ter sido o autor do projeto que criou o Programa Jovem Senador.
Lá, no meu Rio Grande do Sul, foi classificada a estudante Renata Marques, com quem tive, como o Senador Simon, a oportunidade de falar hoje pela manhã e registrar a sua presença em plenário. Renata Marques
escreveu a redação “Parlamento Jovem, um Novo Espaço para a Democracia”. Ela é aluna da Escola Estadual de
Ensino Médio Doutor Hector Acosta, de Santana do Livramento (19ª Coordenadoria Regional de Educação).
O Projeto Jovem Senador 2014 mobilizou, no País inteiro, 103.650 alunos de escolas públicas do ensino
médio com até 19 anos. O concurso também mobilizou 3.524 professores orientadores em todo o País.
A gaúcha Renata Marques foi orientada pela Profª Rose Nery Fernandes da Costa.
Os primeiros colocados foram escolhidos num universo de 27 redações, uma por unidade da Federação.
Os textos passaram por duas seleções: uma na escola e outra na Secretaria de Educação do Estado ou do Distrito Federal. O tema desenvolvido na redação foi “Se eu fosse Senador”.
Parabéns ao Senador Paulo Davim!
Parabéns ao Senado e a toda a equipe de funcionários que organizam, todo ano, esse belíssimo evento
com os Jovens Senadores.
Parabéns a todos os jovens do Brasil. Parabéns à minha conterrânea, a gaúcha de Santana do Livramento, Renata Marques.
Sr. Presidente, quero também fazer um outro registro. Nós todos acompanhamos o caso do menino Bernardo, que foi assassinado, covardemente, pela própria madrasta e, dizem, também, com a participação do
pai e de uma amiga da madrasta. Eu quero fazer o registro de que uma informação que nos chega dá conta de
que, até quinta-feira, dia 13, todos os Senadores da Comissão de Assuntos Especiais receberão uma carta de
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Jussara Marlene Uglione, avó materna do menino Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, abandonado pelo
pai e assassinado, cruelmente, pela madrasta, no mês de abril, lá no Rio Grande do Sul.
Na carta, a avó, a Srª Jussara, narra as tentativas que fez para denunciar judicialmente o abandono a que
o neto vinha sendo submetido e, em seguida, afirma que, se estivesse em vigor a proposta original do PL nº
117/2013, de autoria do nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá e de cujo debate nas comissões eu tive a alegria de participar, talvez o neto não tivesse sido torturado e assassinado. A avó do menino Bernardo pede aos
Senadores que rejeitem as emendas apresentadas na comissão – e eu, lendo a carta, me comprometi a falar,
inclusive, com o Senador Romero Jucá – e aprovem o projeto sem modificações. Lembro que, na quinta-feira,
haverá audiência pública sobre o projeto.
Sr. Presidente, eu solicito que a carta a que me refiro e que tenho cópia aqui, em mãos, seja registrada
nos Anais da Casa. É a carta, repito, de Jussara Marlene Uglione, avó materna do menino Bernardo Uglione
Boldrini, em conjunto com seus advogados Dr. Marlon Adriano Balbon Taborda e Dra. Jerusa da Cas Biasi,
que vêm respeitosamente à presença do Relator apresentar manifestação contra a Emenda nº 1, nos termos
em que ela foi apresentada, e pedem aprovação do projeto exatamente como está.
Quero também, Sr. Presidente, aproveitando os meus últimos cinco minutos, fazer um registro sobre o
Novembro Azul.
Sr. Presidente, um poderoso inimigo tem ceifado a vida de milhares de brasileiros, ano após ano. Alimentado por doses cavalares de desinformação e preconceito, o câncer de próstata avançou ao longo das últimas
décadas, mas passa a enfrentar, agora, o seu mais bravo rival: a articulação da nossa sociedade. Graças aos
avanços da medicina e das comunicações, é possível, finalmente, formar esforços do Estado e da sociedade
civil para levar uma mensagem clara, objetiva e eficaz aos homens do País: o câncer de próstata é uma moléstia grave e letal, mas o seu controle é possível, desde que haja o senso de urgência que hoje eu quero incitar.
Estou seguro, caros colegas, de que vamos domar as estatísticas, mas admito que os números ainda estejam nos impondo desafios gigantescos. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença
deve matar, apenas em 2014, cerca de 13 mil brasileiros, Senador Mozarildo – V. Exª, que sempre fala sobre esse
tema, pronunciou-se, inclusive, sobre ele ontem –, especialmente homens que adentraram a terceira idade,
já que três quartos dos casos acometem indivíduos com mais de 65 anos. O INCA revela, ainda, que esse é o
sexto tipo mais comum de câncer no Brasil e o segundo mais freqüente em pacientes do sexo masculino, após
os tumores de pele. Para se ter uma última e esclarecedora ideia da magnitude de sua incidência, o Ministério
da Saúde informa que, em 2013, foram identificados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no País.
Diante de tais informações, a tendência de qualquer analista mais apressado seria a de se resignar, de
jogar a toalha. Não é o que faremos, com certeza! Acontece que, se por um lado, o câncer de próstata pode
ser fatídico, por outro lado, a sua detecção precoce garante índices de cura bem superiores aos de outros que
atingem a nossa população.
Assim, não é exagero dizer que para os que são vítimas desse mal a diferença entre a vida e a morte reside no momento em que é diagnosticado o problema. E esse diagnóstico, tão decisivo, pode ser feito de duas
maneiras: por meio de exame laboratorial e por intermédio de exame físico, o exame do toque.
No primeiro caso, verifica-se a dosagem do PSA no sangue. Trata-se da substância produzida pelas células
da glândula prostática, cujo quantitativo aumenta desordenadamente com a incidência da doença.
Por sua vez, o exame físico é feito por meio do toque retal. Historicamente, era aconselhada a realização
de um exame anual desse tipo para todos os homens com mais de 40 anos de idade. Esse limiar foi revisto em
estudos científicos internacionais e, por isso, atualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que
os exames de toque sejam conduzidos em homens com mais de 50 anos...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) –...ressalvando-se os casos em que haja histórico da
doença na família, quando se recomenda a visita periódica ao urologista já a partir do 45 anos.
A eficaz conjugação dos dois métodos é vista pelos especialistas como essencial para a descoberta prematura do câncer e o seu consequente controle. Segundo o Prof. Mário Elias de Mattos, da Faculdade de Medicina do ABC, “cerca de 15% dos tumores de próstata não produzem PSA, sendo, inclusive, os mais agressivos”.
E aí o exame de toque é fundamental. Tal estatística comprova que o exame clínico, ainda que realizado sob
elevado rigor técnico, não é capaz de trazer à tona todas as anomalias. Essa segurança somente é obtida com
a combinação dos dois métodos.
Ocorre que uma incompreensível desatenção para com a doença aliada à atrasada e preconceituosa resistência ao exame do toque ainda mantêm milhões de brasileiros maduros distantes da rotina da avaliação
que pode lhes salvar a vida. Apesar de se tratar de um procedimento simples, que dura menos de um minuto,
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o toque retal é erroneamente encarado por muitos como agressivo. Ainda pior do que esse desconhecimento
em relação ao processo é o mito sexista de alguns supostos efeitos colaterais. Por incrível que pareça, Sr. Presidente, ainda há quem acredite que o indivíduo que se submete ao exame do toque esteja sujeito à perda de
virilidade ou à contestação de sua masculinidade.
É por tudo isso que levantar o nível de consciência coletiva me parece fundamental.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E, nessa batalha, a informação é vista pelas autoridades como a mais poderosa das armas: informar para esclarecer.
Vou passar, em seguida, para V. Exª, Senador Kaká.
Somente com a desconstrução de alguns desses mitos, a compreensão do valor da profilaxia e a disseminação
de conceitos relevantes é que poderemos diminuir as taxas de mortalidade associadas ao câncer de próstata no Brasil.
Nesse sentido, iniciativas como esta do Novembro Azul, contrapartida feliz e oportuna ao Outubro Rosa
das mulheres, soam como boas-novas. Tal qual a sua fonte de inspiração, o Novembro Azul é um conjunto de
ações que visa chamar a atenção dos homens sobre o autocuidado e, em especial, sobre a importância do
diagnóstico precoce da doença. No rol das medidas...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... contempladas nesse período, destacam-se a promoção de palestras em empresas, a realização de eventos de massa nos quais haverá distribuição de material
informativo e a iluminação de monumentos e pontos turísticos de todo o País na cor azul: é uma forma de
chamar a atenção para esse câncer que atinge os homens principalmente nesse caso.
Senador Kaká Andrade, por gentileza, o seu aparte.
O Sr. Kaká Andrade (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Gostaria de parabenizá-lo, Senador Paim, por
colocar esse tema. Na verdade, o câncer de próstata..., eu mesmo já perdi vários amigos e pais de amigos meus
exatamente pela questão do preconceito de fazer o exame, que, efetivamente, faz a detecção do câncer em
estágio que ainda possa ser curado, sem aquelas sequelas que a cirurgia, altamente invasiva e que, muitas vezes, deixa o homem impotente e uma série de coisas... É preciso que haja, em nível de Governo, nos diversos
níveis do Governo, campanhas publicitárias...
(Interrupção do som.)
O Sr. Kaká Andrade (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – ... em massa, para retirar, para tentar minimizar
esse preconceito que existe. E é importante, acima de tudo, incentivar as companheiras, esposas, namoradas e
filhas, porque elas é que podem encorajá-los. Muitas vezes, o homem tem vergonha de ir ao médico por causa do exame de toque... Quando as companheiras passarem, também, a fazer isso – a levar seus pais, esposos,
namorados –, acho que essa questão vai ser desmistificada, e o homem passará, efetivamente, a adotá-lo na
sua rotina, porque saberá que, para salvar a vida, tem que, quando chegar a uma determinada idade, passar
por esse exame. Como já bem informado, o homem não deixa de ser homem, continua sendo homem e, acima
de tudo, salva sua vida. Muito obrigado e parabéns pelo tema.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Sr. Presidente, o meu pronunciamento é longo,
claro, mas eu entendo e já pulei...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... uma dúzia de páginas. Vou só para a última página, dizendo que, assim, parece-me ser essa ampla campanha que o mundo faz, além de um caminho suave,
bonito e eficiente para o enfrentamento dessa chaga, um instigante modelo em que a mobilização coletiva
tende a gerar conquistas plurais, salvando milhares e milhares de vidas, como colocou bem o Senador Kaká.
Quem sabe não estejamos tratando da origem de uma forma de relacionamento entre os cidadãos e as instâncias de poder no País? Ou seja, o movimento social e popular pressiona o Estado e o Governo para que faça
campanhas que aumente a consciência de todos os brasileiros.
Enfim, Sr. Presidente, termino dizendo que, se formos felizes no combate ao…
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – … câncer de próstata, ao câncer de mama e a outras doenças que têm provocado uma resposta conjunta do Estado e dos cidadãos, poderemos replicar estas
experiências em outros campos da nossa vida, fazendo, assim, uma parceria com a Administração Pública,
salvando a vida de muita gente.
Assim, Sr. Presidente, caros colegas, pelo que podemos descrever, não é só o mês de novembro que está
tingindo de tons celestes o nosso País. Creio que, para todos os que estão encampando esta luta, o horizonte
será mais bonito, será mais azul. E viva a vida!
Sr. Presidente, só peço que considere na íntegra o meu pronunciamento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, vinte e sete estudantes de todo o país tomaram posse no dia de hoje (18), aqui mesmo neste
Plenário, como ‘jovens senadores’ e deram inicio aos seus trabalhos legislativos que ocorrerão durante três dias.
Nesse período, simulando o exercício de um mandato parlamentar, eles apresentarão e debaterão sugestões legislativas que, se encampadas por um parlamentar, podem se transformar em projetos de lei reais.
Lá do meu Rio Grande do Sul, foi classificada a estudante Renata Marques que escreveu a redação “Parlamento Jovem, um Novo Espaço para a Democracia”
Ela é aluna da Escola Estadual de Ensino Médio Doutor Hector Acosta, de Santana do Livramento (Décima Nona Coordenadoria Regional de Educação – CRE).
O Projeto Jovem Senador 2014 mobilizou no país inteiro 103.650 alunos de escolas públicas do Ensino
Médio com até 19 anos.
O concurso também mobilizou 3.524 professores-orientadores em todo o Brasil.
A gaúcha Renata Marques foi orientada pela professora Rose Nery Fernandes da Costa.
Os primeiros colocados foram escolhidos num universo de 27 redações, uma por unidade da Federação.
Os textos passaram por duas seleções:
Uma na escola e outra na Secretaria de Educação do Estado e do Distrito Federal. O tema a ser desenvolvido na redação foi “Se eu fosse senador”
Parabéns a Parabéns a todos os jovens estudantes, minha conterrânea, gaúcha de Santana do Livramento, Renata Marques.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, informações da imprensa dão conta de que até quinta-feira, dia 13, todos os senadores
da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) receberão uma carta da senhora
Jussara Marlene Uglione, avó materna do menino Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, abandonado
pelo pai e assassinado cruelmente pela madrasta, no mês de abril, no Rio Grande do Sul.
Na carta, a senhora Jussara narra as tentativas que fez para denunciar judicialmente o abandono a que
o neto vinha sendo submetido e, em seguida, afirma que se, a proposta original do PL 117/2013 (guarda compartilhada) estivesse em vigor, talvez o neto não teria sido torturado e morto pela madrasta.
A avó do menino Bernardo pede aos senadores que rejeitem uma emenda apresentada pelo senador
Romero Jucá e aprovem o projeto sem modificações. Lembro que na quinta-feira haverá audiência pública na
CAS sobre o projeto.
Sr. Presidente, solicito que a carta que me refiro, e que tenho cópia aqui em minhas mãos, seja registrado nos anais desta Casa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, um poderoso inimigo tem ceifado a vida de milhares de brasileiros, ano após ano.
Alimentado por doses cavalares de desinformação e preconceito, o câncer de próstata avançou ao longo das últimas décadas, mas passa a enfrentar, agora, o seu mais bravo rival: a articulação da nossa sociedade.
Graças aos avanços da medicina e das comunicações, é possível, finalmente, formar esforços do Estado
e da sociedade civil para levar uma mensagem clara, objetiva e eficaz aos homens do Brasil: o câncer de próstata é uma moléstia grave e letal, mas o seu controle é possível! Desde que haja o senso de urgência que hoje
eu quero incitar.
Estou seguro, caros colegas, de que vamos domar as estatísticas, mas admito que os números ainda estão nos impondo desafios gigantescos.
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Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença deve matar, apenas em 2014, cerca de 13 mil brasileiros, especialmente homens que adentraram a terceira idade, já que três quartos dos casos
acometem indivíduos com mais de 65 anos.
O INCA revela, ainda, que este é o sexto tipo mais comum de câncer no Brasil, e o segundo mais freqüente em pacientes do sexo masculino, após os tumores de pele.
Para se ter uma última e esclarecedora idéia da magnitude de sua incidência, o Ministério da Saúde informa que em 2013 foram identificados mais de 60 mil novos casos no País.
Diante de tais informações, a tendência de qualquer analista mais apressado seria a de resignar-se,
Acontece que, se por um lado, o câncer de próstata pode ser fatídico, por outro, a sua detecção precoce
garante índices de cura bem superiores aos de outras neoplasias.
Assim, não é exagero dizer que para os que são vítimas desse mal, a diferença entre a vida e a morte reside no momento em que se diagnostica o problema.
E esse diagnóstico tão decisivo pode ser feito de duas maneiras: por meio de exame laboratorial e por
intermédio de exame físico.
No primeiro caso, verifica-se a dosagem de PSA no sangue. Trata-se da substância produzida pelas células
da glândula prostática cujo quantitativo aumenta desordenadamente, com a incidência da doença.
Por sua vez, o exame físico é feito por meio do toque retal. Historicamente, era aconselhada a realização
de um exame anual desse tipo para todos os homens com mais de quarenta anos de idade.
Esse limiar foi revisto em estudos científicos internacionais e, por isso, atualmente, a Sociedade Brasileira
de Urologia recomenda que os exames de toque sejam conduzidos em homens com mais de cinqüenta anos,
ressalvando-se os casos em que haja histórico da doença na família, quando se recomenda a visita periódica
ao urologista já a partir do 45° aniversário.
A eficaz conjugação dos dois métodos é vista, pelos especialistas, como essencial para a descoberta prematura do câncer e o seu conseqüente controle.
Segundo o professor da Faculdade de Medicina do ABC, Mário Elias de Matos, “cerca de 15% dos tumores
de próstata não produzem PSA, sendo, inclusive, os mais agressivos”,
Tal estatística comprova que o exame clínico, ainda que realizado sob elevado rigor técnico, não é capaz
de trazer à tona todas as anomalias.
segurança somente é obtida com a combinação das duas metodologias.
Ocorre que uma incompreensível desatenção para com a doença, aliada à atrasada e preconceituosa resistência ao exame do toque, ainda mantêm milhões de brasileiros maduros distantes da rotina de avaliações
que pode predizer o problema e preservar a vida de tantos cidadãos.
Apesar de se tratar de um procedimento relativamente simples, que dura menos de um minuto, o toque
retal é erroneamente encarado por muitos como agressivo.
Ainda pior do que esse desconhecimento em relação ao processo é o mito sexista de alguns supostos
efeitos colaterais.
Por incrível que pareça, Sr. Presidente, ainda há quem acredite que o indivíduo que se submete ao exame
do toque esteja sujeito à perda de virilidade ou à contestação de sua masculinidade.
É por tudo isso que levantar o nível de consciência coletiva me parece tão crucial. E nessa batalha, a informação é vista pelas autoridades como a mais poderosa das armas.
Somente com a desconstrução de alguns desses mitos, a compreensão do valor da profilaxia e a disseminação de conceitos relevantes é que poderemos diminuir as taxas de mortalidade associadas ao câncer de
próstata no Brasil.
Nesse sentido, iniciativas como a do Novembro Azul; contrapartida feliz e oportuna ao Outubro Rosa,
soam como boas novas.
Tal qual a sua fonte de inspiração, o Novembro Azul é um conjunto de ações que visa a chamar a atenção dos homens sobre o autocuidado e, em especial, sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.
No rol de medidas contempladas nesse período, destacam-se a promoção de palestras em empresas, a
realização de eventos de massa nos quais haverá distribuição de material informativo, a iluminação de monumentos e pontos turísticos de todo o País na cor azul e a organização de mutirões de exames.
Na esteira do que acontece em outras nações, há, também, a adoção, por várias instituições, de um simpático símbolo para a campanha, o Bigode Azul.
Aliás, é necessário lembrar que os esforços brasileiros se somam àqueles conduzidos internacionalmente, desde 2003.
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Naquele ano surgiu, na Austrália; em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata que se
celebra em 17 de novembro, o movimento Movember, cujo objetivo primordial é realçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas.
O movimento tem ganhado destaque e, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), já são mais
de cem os países que adotam algum tipo de ação atinente à data.
Srªs e Srs. Senadores, o que o mundo inteiro está expressando e que cumpre a mim dar voz, neste instante, é que se a indiferença com que grande parte dos homens encara o câncer de próstata não se transformar
em conscientização, muitos recursos públicos continuarão a ser desnecessariamente despendidos, inúmeras
vidas serão futilmente desperdiçadas e o tecido social será irremediavelmente desfiado.
Do ponto de vista dos poderes públicos, portanto, nada pode fazer mais sentido do que investir em medidas profiláticas que, para serem eficazes, precisam ser constantes.
Da mesma maneira, o instinto de preservação deve mover indivíduos e coletividade no sentido de propalar as práticas e os conceitos que hão de evitar sofrimento no futuro.
Por tudo isso, ao passo em que enaltecemos o Novembro Azul, lembramos que ele não pode se constituir em um esforço de episódios.
Pelo contrário! As ações destes trinta dias devem ser tidas como uma grande vitrine para o trabalho que
precisa ser diuturno e que, por vezes, será silente e abnegado.
Como exemplificação da luta de toda a sociedade; que deve perdurar o ano inteiro, o Novembro Azul
precisa ser entendido como um meio e, não, como um fim em si mesmo.
E como instrumento de difusão dessas idéias, ele tem tudo para ser um meio bastante eficiente.
O senso de urgência; que eu repito ser indispensável nesta batalha, só consegue ser abraçado por todos
quando há uma compreensão plena daquilo que está envolvido.
E, obviamente, tal compreensão decorre, antes de mais nada, das pessoas tomarem ciência do problema.
O Novembro Azul é o canal pelo qual muitos brasileiros conhecerão esse tema.
Desse primeiro contato, há de emergir, então, uma consciência coletiva acerca dos desafios impostos
pelo câncer de próstata ao País.
E, dessa mesma centelha, espero que surja o combustível para um compromisso geral, no qual sejam
priorizados ações preventivas e esforços educativos, em oposição à ultrapassada postura de se ‘aguardar’ pela
doença, ocasião em que a solução se dá por meio de tratamentos caros, tormentosos e, por vezes, infrutíferos.
A equação que possui como variáveis governos mais proativos e uma população mais bem informada e
vigilante certamente resultará na diminuição gradual dos números da doença.
Menos vítimas fatais, maior celeridade no tratamento e ganhos de qualidade de vida para os pacientes
são o saldo esperado dessa conjunção de esforços, sob a ótica dos indivíduos.
Da parte do poder público, espera-se sensível economia de tempo e recursos.
Apesar da indisfarçável confiança de que toda essa articulação venha a resultar em incontáveis conquistas para os envolvidos, tenho consciência de que ainda subsistem grandes obstáculos a serem superados.
Mas esse parece ser, além de um caminho suave e eficiente para o enfrentamento dessa chaga no Brasil,
um instigante modelo em que a mobilização coletiva tende a gerar conquistas plurais.
Quem sabe não estejamos tratando da origem de uma nova forma de relacionamento entre os cidadãos
e as instâncias de poder no País?
Se formos felizes no combate ao câncer de próstata, ao câncer de mama e a outras doenças que têm
provocado uma resposta conjunta do Estado e dos cidadãos, poderemos replicar estas experiências em outros
campos da administração pública.
Sr. Presidente, é por acreditar na capacidade de organização da nossa sociedade, na contínua melhoria
dos procedimentos de saúde pública brasileira percebida ao longo dos últimos anos na compreensão quase
unânime de que o problema é de todos e é urgente, que eu aposto que a luta contra o câncer de próstata será,
dentro em breve, uma referência de sucesso.
Assim, caros colegas, pelo que podemos entrever, não é só o mês de novembro que está tingido de tons
celestes.
Creio que, para todos os que estão encampando esta luta, o horizonte será mais azul.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Carta da avó do menino Bernardo enviada ao Senador Romero Jucá e demais Senadores da Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Paulo Paim, será atendido nos termos do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência lembra às Srªs e aos
Srs. Congressistas que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, dia 19 de
novembro do corrente, quarta-feira, às 10 horas, no plenário do Senado Federal, destinada ao lançamento da
campanha nacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica às Srªs e aos
Srs. Parlamentares que foi convocada sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 19 de novembro do corrente, quarta-feira, às 11 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura de
expediente e apreciação das seguintes matérias:
– Vetos Presidenciais nºs 47 a 57, de 2013, e 1 a 27, de 2014; e
– Projetos de Lei do Congresso Nacional nºs 5, 2, 9 e 31, de 2014.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, para uma comunicação
inadiável, a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, visitantes aqui do plenário do Senado Federal – é uma satisfação receber os estudantes também das
escolas públicas do Brasil –, eu queria aqui trazer uma informação que não é muito do agrado de todos nós,
porque trata do aumento de violência no trânsito em todo País e, especialmente, no meu Estado de Roraima,
que apareceu entre os seis Estados da Federação que registraram ocorrência de ligeiro aumento nos índices
de morte por acidente no trânsito.
Então, todas as semanas, nós vemos, em nosso Estado, principalmente na nossa capital, Boa Vista, um
número muito elevado de famílias, de jovens, sofrendo pela perda de seus filhos. A gente não pode deixar de
acompanhar com muita atenção esses indicadores de violência no trânsito, que, infelizmente, assolam todo
o nosso País.
De acordo com números do Datasus, do Ministério da Saúde, Roraima apresentou um aumento da ordem
de 2% nesta categoria de problemas urbanos. O Rio de Janeiro lidera entre os Estados em que houve redução
no número de mortes no trânsito ocorridas no ano passado, sendo seguido por São Paulo. Mas o Datasus evidencia, para nossa tristeza, os seis Estados em que houve ligeiro aumento dos acidentes de trânsito no País,
com vítimas fatais.
O Estado da Paraíba lidera nesta categoria, com 4% de aumento de acidentes em que as pessoas perderam as suas vidas. Juntos aparecem Mato Grosso do Sul, Sergipe e Roraima, como já destaquei, todos com
aumento de 2%. Já Pará e Mato Grosso surgem com 1% de aumento nos casos de morte no trânsito.
No caso de Roraima, não é a primeira vez que falo a respeito deste assunto aqui nesta tribuna. Em diversas ocasiões, a gente pôde registrar nossa consternação pelo sofrimento das famílias com a perda dos seus
filhos, porque geralmente esses acidentes afetam os jovens.
No ano passado, destaquei aqui um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios sobre a
situação da mortalidade no trânsito no Brasil, que colocava Boa Vista, a capital do meu Estado, em primeiro lugar, com uma taxa de 34,2, entre as capitais de menor porte populacional, que apresentam os maiores números
de mortes por acidentes de trânsito. Na oportunidade, ressaltei também dados do Ministério da Saúde, no ano
de 2010, que já apontavam um quadro grave em Roraima. As estatísticas mostravam que, naquele ano, 57 das
147 mortes ocorridas no trânsito em Roraima, tiveram como vítimas as pessoas que estavam de motocicleta.
No ano passado, dados da Delegacia de Acidentes de Trânsito, órgão do Departamento Estadual de
Trânsito de Roraima, revelaram que, somente entre janeiro e março de 2013, haviam sido registrados 1.632 casos de violência no trânsito. Como se pode imaginar, em três meses apenas, 1.632 casos de morte violenta no
trânsito de nossa capital, Boa Vista?
Esse total representava 47% do total de casos acontecidos em todo o ano de 2012, quando a DAT registrou 3.434 acidentes de trânsito em Roraima, no mesmo período. Então, pode-se observar que houve um
aumento extraordinário de acidentes de trânsito. Acredito que parte deste problema, recorrente em Roraima,
mas que há algum tempo já vem afetando as grandes cidades de todo o País, aconteça, entre outras razões,
pela impunidade.
(Soa a campainha.)
A SRª. ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Os dados atuais revelam que, em nosso Estado, a violência no trânsito tem se transformado em um problema sério e de responsabilidade da Adminis-
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tração Pública. Só para concluir, Sr. Presidente, em um levantamento mundial sobre mortes no trânsito feito
pelo Instituto Avante Brasil, em 2010, que estrutura um ranking comparativo dos dez países mais violentos, o
Brasil apareceu em quarto lugar, com o maior número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China,
da Índia e da Nigéria. Guardadas as devidas proporções da pesquisa que teve como base um relatório da ONU
e que tem conexão com o Índice de Desenvolvimento Humano, dos dez países comparados, nenhum deles faz
parte do grupo que conta com mais elevado Índice de Desenvolvimento Humano
Por isso mesmo, penso que a solução para a humanização no trânsito está, primordialmente, no investimento em educação e, neste particular, em educação para o trânsito. É uma questão que envolve educação
voltada para a cidadania.
E os desafios são imensos: hoje, faz-se urgente que nós, pessoas públicas, Senadores, administradores,
o conjunto da sociedade, promovamos uma cultura de paz. E, se tudo começa na infância, é nossa responsabilidade criarmos nossas crianças ensinando-lhes a importância do respeito à vida e à integridade física de
todas as pessoas.
Era isso, Sr. Presidente, que queria registrar neste momento, no plenário do Senado Federal, lamentando o crescimento dos índices de acidentes de trânsito em nosso País e, especificamente, em nosso Estado de
Roraima. Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/ PT – AC) – Cumprimento a Senadora Angela
Portela, por trazer um tema que é da maior importância, que é a preocupação com a situação que se agrava a
cada ano que são os acidentes e as mortes no trânsito no Brasil. Eu mesmo estou elaborando um conjunto de
projetos nesse sentido, hoje, com a minha equipe, porque é inaceitável que tenhamos 52 mil homicídios no
Brasil e mais de 40 mil mortes no trânsito.
Queria cumprimentar todos os que nos visitam. Parece que temos aqui pessoas que participam das
Olimpíadas de Português. Sejam bem-vindos ao Senado todos nos dão a honra de suas presença aqui, sejam
bem-vindos! Em nome de todos, boa sorte!
Queria, então, convidar, para fazer uso da palavra, como orador inscrito, em permuta com o Senador Pedro Simon, o Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª tem a palavra, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, eu tenho vindo, lamentavelmente, com frequência a
esta tribuna, denunciar casos de corrupção no meu Estado. Aliás, é uma situação crônica, porque não há um
setor no meu Estado, Senador Jorge Viana, que, digamos assim, esteja livre de qualquer ato de corrupção. Mas,
como médico, ou mesmo como cidadão, como pai de família, o que me revolta mais é quando vejo corrupção na área de saúde: isso para mim equivale a um crime hediondo, porque, quando a pessoa desvia qualquer
quantia que seja da área de saúde, ela está tirando a oportunidade de uma pessoa mais carente de ser atendida, de salvar até a sua vida, de poder, às vezes, fazer uma cirurgia.
E, hoje, lá no meu Estado, todos os hospitais, tanto do Governo do Estado, quanto da Prefeitura, estão
um verdadeiro caos. Pode-se até dizer: “Ah, não é diferente no resto do Brasil.” Mas, no meu Estado, que é um
Estado pequeno, com poucos habitantes, com recursos que vão para lá, se fossem, de fato, aplicados, nós não
teríamos esta situação que hoje atravessamos.
E eu quero fazer este registro, digo sempre isso: é papel do representante do Estado, do representante
do povo, trazer ao conhecimento público os fatos que ocorrem de errado. É um dever do Senador de fiscalizar
a aplicação do recurso público, seja federal ou até mesmo estadual.
E aqui eu, lamentavelmente, tenho que fazer mais um registro, Senador Jorge Viana, que o Tribunal de
Contas do Estado de Roraima afastou o Secretário Municipal de Saúde e mais oito servidores. Há poucas semanas, o Tribunal tinha afastado o Secretário de Saúde do Estado, agora está afastando o Secretário de Saúde do
Município da cidade de Boa Vista, da capital. E a matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista, diz o seguinte:
Decisão do Tribunal de Contas do Estado tomada ontem, em sessão extraordinária, foi unânime.
O Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Lopes, foi afastado do cargo, ontem pela manhã, por decisão
unânime do pleno do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE-RR). A medida foi adotada ao final
da sessão extraordinária, que analisou o relatório de auditoria realizado nos meses de julho a setembro deste ano e que examinou a regularidade das licitações e execução dos contratos de aquisições de
medicamentos [vejam bem, aquisição de medicamentos] e insumos médico-hospitalares com recursos
municipais nos anos de 2013 e 2014.
Outros oito servidores envolvidos na movimentação dos processos também tiveram afastamento determinado pelo TCE. Além disso, os contratos onde foram verificados sobrepreços – com preço acima do
valor de mercado, mas ainda não pagos – serão suspensos. De acordo com o relator da auditoria, Conse-
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lheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto, nesses casos, ou a empresa vai entregar os produtos pelo preço
de mercado, ou a secretaria não poderá receber.
Nos casos detectados com superfaturamento, ou seja, em que as empresas já receberam parte dos contratos, se ainda houver crédito em aberto, será retido. A Saúde de Boa Vista [da Prefeitura Municipal de
Boa Vista] também deve passar por uma Tomada de Contas Especial.
Dos sete contratos selecionados para auditoria da equipe técnica do TCE, apenas três puderam ser efetivamente analisados, uma vez que os demais continham verbas oriundas do Governo Federal e só podem
ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) ou pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
Entendo que, evidentemente, o Tribunal de Contas do Estado deverá encaminhar expediente nesse sentido.
Nos outros quatro contratos, conforme apurou [...] [o jornal Folha de Boa Vista], também foram detectadas irregularidades, mas não chegaram a ser mencionadas no relatório apresentado ontem.
“Existem irregularidades na verba do SUS (Sistema Único de Saúde), por isso estamos encaminhando
cópia do relatório de auditoria ao TCU, porque não temos competência para fazer a fiscalização”, explicou o relator.
O dano ao erário comprovado nos contratos analisados é de R$715.347,01, mas pode chegar até
R$1.347.390,95, já que foi identificado sobrepreço de R$632.043,94 em contratos que ainda estão vigorando.
O Conselheiro salientou que o afastamento, tanto do secretário quanto dos servidores, por 180 dias, será
imediato. “Na decisão do pleno já se diz que não há questionamento. Não estamos pedindo que o Chefe
do Executivo se afaste. Decidimos que ele está afastado. O Tribunal tem competência para determinar o
afastamento do servidor independente da aquiescência do superior. Não é uma medida tomada aleatoriamente, não é uma interferência política”, esclareceu.
Joaquim Neto explicou que os Tribunais de Contas de todo o Brasil escolheram o setor da Saúde para fazer diligências concomitantes em 2014. No próximo ano, a Educação deve passar pelo mesmo processo.
Por essa razão, foram feitas auditorias no setor, na Prefeitura de Boa Vista e no Governo do Estado [como
mencionei no início do meu pronunciamento], o que também resultou no afastamento do Secretário Estadual de Saúde, Alysson Lins.
“As irregularidades encontradas são praticamente as mesmas”, disse [o Conselheiro]. Entre elas, citou o
Conselheiro, sobrepreço e, por consequência, o superfaturamento, a ausência de parecer jurídico da Procuradoria de Licitações e Contrato, a ausência de fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos e de um servidor com a função de fiscalizar os contratos e ainda a utilização de uma
modalidade conhecia no mercado como “jogo de planilha”, que seria a compra por lotes.
“As empresas oferecem valor global menor, mas fazem composição mafiosa nos seus preços, no sentido
de entregar apenas os itens que são vantajosos, ou seja, dão maior lucro, e de não entregar os demais
em detrimento da Administração Pública”, [...].
O jornal encerra, Senador Jorge Viana, dizendo o seguinte:
Marcelo Lopes [o Secretário que está sendo afastado] foi preso em novembro de 2008 durante a operação Anopheles, da Polícia Federal, por suspeita de participação em esquema de fraude em licitações de
obra com recursos do PAC [...] da ordem de R$2 milhões. A época, ele era coordenador regional da Fundação Nacional de Saúde.
Assim se encerra a matéria do jornal Folha de Boa Vista, que eu peço a V. Exª que seja transcrita na íntegra como parte do meu pronunciamento, ao tempo em que termino lamentando que esses casos venham
acontecendo e estejam se acumulando. No Estado, é uma rotina, e, agora, vê-se esse caso na Prefeitura de
Boa Vista.
Portanto, não é uma questão política, é um dado fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado. Entendo
que seja bom que todo mundo tome conhecimento disso e, principalmente, que os órgãos competentes tomem providências. Peço a transcrição, portanto.
Muito obrigado.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “TCE afasta secretário municipal de Saúde e mais oito servidores”, Folha de Boa Vista.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pela ordem, quero registrar que estou inscrito pela Liderança do PMDB. Logo após a fala da Senadora Vanessa,
vou responder às colocações do Senador Mozarildo e a essa canalhice que fizeram em Roraima. Se ele quiser
aguardar, ele aguarde, que ele vai ouvir. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, a Senadora Vanessa
Grazziotin.
V. Exª fará uso da palavra pela Liderança do PCdoB.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Como Líder. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, nesses últimos dias, de 14 a 16, passamos reunidos na Direção Nacional do meu Partido,
o PCdoB, no Comitê Central em São Paulo. Não só fizemos uma análise das eleições passadas, do resultado
para a Presidência da República, em que saímos ampla e plenamente vitoriosos, do resultado em cada um dos
Estados brasileiros, mas também nos detivemos, sobretudo, Sr. Presidente, na análise do momento presente,
das providências e das nossas tarefas para continuar construindo um futuro promissor para o Brasil e para o
povo brasileiro.
Antes de ler parte da nossa resolução, um documento extremamente denso, Sr. Presidente – pinçarei
apenas algumas partes desta tribuna –, solicito, desde já, Senador Jorge Viana, que V. Exª peça que ela integre
os Anais desta Casa, que V. Exª considere na íntegra este documento, que é da mais alta relevância.
Antes disso, quero destacar também os episódios ocorridos no último fim de semana. Estávamos todos
em São Paulo. Chegando a São Paulo, recebi a notícia de diversas prisões, do cumprimento de diversos mandatos, envolvendo ainda a sétima etapa da Operação Lava-Jato, segundo a imprensa.
Sr. Presidente, creio que vivemos um momento delicado para o nosso País. Entretanto, como diz a própria teoria e o ensinamento da vida, as crises costumam abrir portas de oportunidade.
Aqui, quero destacar uma entrevista dada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Janot, publicada num
dos grandes jornais do Brasil no dia de ontem. Ele diz o seguinte: que espera que esta seja a oportunidade para
que reformas sejam feitas, sobretudo a reforma política, Sr. Presidente.
Creio que é difícil, que não é fácil – o Senador Jucá tem discutido muito isso, já relatou na Casa inúmeras
propostas de reforma política e apresentou outras tantas, como todos nós o fizemos – chegarmos a um consenso, mas, por outro lado, temos de chegar ao consenso. E estamos chegando ao consenso com a contribuição do Poder Judiciário do Brasil, do Supremo Tribunal Federal. Falta pouco para se concluir o julgamento que
diz respeito ao financiamento de campanha no Brasil.
São empresas privadas financiando diretamente partidos e candidatos. É impossível que isso continue!
Se analisarmos a prestação de contas das últimas eleições deste ano de 2014, veremos as empresas envolvidas nesse escândalo, que não é um escândalo pequeno, que é um escândalo grande, muito grande, Sr.
Presidente. Todo ele tem de ser revelado para a sociedade brasileira, todo ele! Se formos ver o prejuízo que isso
causou à população, veremos que é algo grave, porque não sai de graça, alguém paga por isso. Se uma obra é
superfaturada, o preço da obra aumenta e, depois, é dividido. Quando uma hidrelétrica é construída, quando
um gasoduto é construído, quando uma refinaria é construída, a planilha de custo daquele bem construído faz
parte da planilha de preços do produto depois comercializado. Então, se a gente tem um gás mais caro hoje
no meu Estado, Sr. Presidente, até quanto devemos isso ao superfaturamento?
Então, não podemos deixar, de jeito nenhum, que essas janelas se fechem sem que nada aconteça no
Brasil. Não! A Presidenta Dilma, o Brasil vai mudar. E vai mudar para sempre. Quem sabe, mais ali adiante, nós
precisaremos de novas mudanças, mas essa mudança virá.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Entretanto, Sr. Presidente, o que
quero destacar aqui é que nós temos de ter a capacidade de investigar tudo. E aí é que eu digo: as duas CPIs
ficaram muito pequenas, Sr. Presidente, diante de tudo o que o Poder Judiciário vem revelando, diante de tudo
aquilo que a Polícia Federal já avançou e que o Ministério Público já avançou. É muito pequena a possibilidade
de investigação parlamentar diante desses fatos ocorridos nos últimos dias.
Mas o que nós não podemos, de forma nenhuma, é fazer com que o Brasil pare ou com que a Petrobras
pare. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma, porque isso seria penalizar a população e o País uma segunda vez.
Então, agora, é dada a hora e a oportunidade, Presidente Jorge Viana, de ver concretamente quem quer
investigar, quem quer punir ou quem quer somente criar um terremoto político e gerar a instabilidade de um
Governo recém-eleito.
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E aí eu lamento muito. Alguns tentam dizer “eu não tenho nada a ver com isso”, mas estão lá no ato. Atos
são chamados pedindo o impeachment da Presidente e a volta do regime ditatorial, a volta dos militares.
Isso é inadmissível para um País que lutou por 21 anos para conquistar a democracia! Aliás, tudo isso é
fruto da democracia, a transparência, a revelação dos malfeitos da corrupção, que é muito grave, volto a repetir, Sr. Presidente.
Mas a oportunidade está dada. O Brasil tem de continuar, as obras do PAC têm de continuar, temos de
encontrar uma forma de averiguar e de cobrar ali adiante, quando comprovados todos os desvios. Todos os
participantes devem ser punidos, porque, quem sabe, então, diminuiremos muito o custo Brasil.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Quanto ao meu pronunciamento,
Sr. Presidente, vou dividir em duas etapas parte da reunião. Quero dizer que voltarei aqui, certamente, amanhã, para falar disso. O Senador Inácio Arruda também deve vir falar. Mas apenas quero dizer que tivemos uma
participação ativa nessa jornada que consideramos extremamente vitoriosa.
Na nossa reunião, decidimos aquilo que são as tarefas primordiais, essenciais, para esse futuro Governo
que iniciará em janeiro de 2015. Entre essas tarefas fundamentais, está a formação de uma base de sustentação
política forte ao novo Governo, uma base de sustentação que não se resume somente ao Parlamento brasileiro,
mas que tem de chegar também aos movimentos sociais, porque, sem a sustentação do povo brasileiro, sem
a sustentação no Parlamento, o Governo não segue. E o Governo tem de seguir. Tem de seguir onde, Sr. Presidente? Avançando nas mudanças, que foram o lema...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ...vencedor nas últimas eleições.
Fizemos uma análise do desempenho do nosso Partido também, Sr. Presidente, e entendemos que o
ponto forte do desempenho do Partido Comunista do Brasil nas últimas eleições foi, sem dúvida alguma, um
feito inédito para esse Partido de quase um século de existência: a eleição, pela primeira vez, de um Governador de Estado, a eleição de Flávio Dino no Maranhão.
Mas, Presidente Jorge Viana, já que meus companheiros estão aqui querendo falar, voltarei à tribuna em
outro momento para tratar desse assunto que considero extremamente importante.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa.
Conforme solicitado, convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PMDB, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu não costumo trazer aqui assuntos do Estado, da disputa local, porque entendo que as
questões paroquiais devem se cingir à disputa no Estado, mas o Senador Mozarildo trouxe matéria do jornal
Folha de Boa Vista e registrou a posição do Tribunal de Contas do Estado. Quero aqui, de certa forma, fazer uns
esclarecimentos e umas colocações.
O primeiro deles, para o Senador Mozarildo. Dizer que ele não devia acreditar em tudo o que a imprensa fala, principalmente a imprensa de Roraima, Senador Mozarildo. Se a gente fosse acreditar no que diz a imprensa de Roraima...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Não vou dar aparte a V. Exª, não!
Se eu fosse acreditar no que diz a imprensa de Roraima...
Um jornal de 1978 fala que o pai de V. Exª foi preso por corrupção quando era Prefeito de Boa Vista e teve
de se exilar no Pará; lá, em Belém do Pará, e nunca mais voltou a Roraima. Eu nunca usei isso em campanha e
nunca falei nada, porque eu acho que a imprensa deve ter exagerado.
O senhor não tem condição de vir aqui falar de Marcelo Lopes, da Prefeita Teresa ou de qualquer outra
prefeita.
Vou colocar aqui o que ocorreu em Roraima nesta semana, fruto do resultado de uma campanha política, que houve há poucos dias em Roraima.
Subiu ao cargo, novamente, Senador Jorge Viana – e vai assumir em janeiro –, uma quadrilha em Roraima,
comandada pelo Governador Neudo Campos, condenado a 60 anos de prisão. Não está preso ainda porque o
processo não terminou de tramitar aqui, na Justiça. Eu cobro da Justiça o trâmite.
Faz doze anos que esse cidadão chegou a Roraima, algemado, preso – ele e mais um bando – por desvio
de dinheiro público, por inventar pessoas que assinavam cadastro social e que viravam servidores sem saber,
assinando uma procuração. Dava essa procuração para as pessoas receberem dinheiro. Denúncia de desvio
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de recursos no DER. E o que nós vimos nessa campanha? Esse grupo, prometendo voltar a contratar pessoas
e prometendo emprego, o que não é possível, mas as pessoas acreditaram e entenderam que o governo do
Governador José Anchieta estava desgastado. E estava mesmo. Discordei dele em muitas coisas. E se o Governador Chico Rodrigues estivesse me ouvido, teria se afastado da campanha do Governador Anchieta. Mas nós
tivemos o resultado da eleição.
Nessa campanha, dizia-se o seguinte: “Não votem no Chico porque o Jucá quer mandar em Roraima.” Eu
não quero mandar em nada! Eu quero ser Senador da República, atender ao meu Estado, trabalhar e fazer o
que faço em Roraima, em Boa Vista e no interior de Roraima. Eu queria ajudar o Estado a se desenvolver e fiz
muitas coisas, mais do que todos os Senadores do Estado juntos na história do Estado.
Pois bem, nesta semana, já atendendo a ordens do Governador Neudo Campos, o Sr. Netão Souto Maior,
Conselheiro do Tribunal de Contas, um homem impoluto, um homem sério, um homem decente, um homem
honrado, levantou um processo contra a prefeitura, dizendo que haveria sobrepreço nos preços da prefeitura.
Licitação nacional, por pregão eletrônico, acompanhando os preços do SUS e com cobrança, melhorando a
saúde de Roraima.
O Conselheiro Netão se esqueceu de dizer que corrupção e avacalhação havia na gestão passada, quando a Governadora que ganhou a eleição agora, Suely Campos, era a Vice-Prefeita, e o Getúlio Cruz, um desastre
administrativo, imoral, do nosso Estado, dono do jornal Folha de Boa Vista, que publicou essa matéria, processado e condenado pela dragagem do Rio Branco. Ele perdeu todas as eleições que disputou.
Pois bem, foi esse jornal que nos difamou a campanha toda e que publicou a matéria a que o Senador
Mozarildo está se referindo.
A Prefeitura de Boa Vista não tem um mínimo de preocupação em prestar qualquer informação. Vai prestar. Agora, nós vamos cobrar seriedade e nós vamos cobrar honradez.
Eu estou entregando fita que foi gravada nessa campanha, porque está na moda a delação premiada.
Pois bem, o Sr. Carlos Levinski entregou uma fita com delação premiada, entregando todos os responsáveis
pela corrupção no Governo Neudo Campos, a começar pelo Neudo e pela esposa dele, Suely, que desviavam
bacalhau, camarão e lagosta do restaurante do palácio para o restaurante da irmã da Suely, primeira-dama.
Desviavam comida para vender lá.
É isso o que está lá em Roraima, e o Tribunal de Contas não investigou. Sabe por que, Senador Jorge Viana? O Tribunal de Contas aprovou as contas do Sr. Neudo Campos, condenado a 60 anos de prisão. Sabe quem
comandou a aprovação de contas? A Srª Cilene Salomão, Conselheira do Tribunal de Contas, que, na gravação
entregue da delação premiada do Sr. Levinski, foi apontada como coordenadora do caixa dois do Palácio do
Governo, como Chefe da Casa Civil. E essa senhora, depois, foi Conselheira do Tribunal de Contas.
É algo parecido com o Tribunal de Contas do Amapá. Está aqui o Senador Capiberibe, que conhece. Parecido. A mesma tipografia.
Nós queremos que investiguem a prefeitura. Nós vamos responder, a Prefeita vai responder. Já afastou
os Secretários, que não têm culpa no cartório, mas a teoria era: “Vamos afastar o Secretário.”
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Se a Teresa não quiser afastar o Secretário, vamos
afastar a Prefeita, porque o Neudo Campos já está de acordo com o Anchieta. Já se juntaram os dois, já estão
de acordo. Vamos tentar afastar a Prefeita Teresa para dar ao Vice-Prefeito, Marcelo Moreira, ligado ao Anchieta, a Prefeitura de Boa Vista.
Isso não vai acontecer, porque, no Brasil, há Justiça, e nós seremos a resistência democrática. Todos os
picaretas que estão lá, em Roraima, achando que vão roubar, que vão abusar, que vão comandar serão enfrentados. Eu não tenho medo. Quero registrar isto aqui. Não tenho medo de Governo, não tenho medo de Tribunal
de Contas, não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém!
Até hoje, não falei nada aqui dessa questão do Estado, mas, com a provocação do Senador, eu estou
aqui, colocando.
O Senador tem que lavar a boca quando falar da Prefeita Teresa e quando falar do Secretário Marcelo
Lopes, porque eles trabalharam bem. Eles consertaram o que fez de errado o Vereador Paulo Linhares, que está
cotado para ser Secretário de Saúde do Sr. Neudo Campos; o que fez de errado o Getúlio Cruz, Supersecretário do
Governo; o que fez de errado a Suely Campos, mulher do Governador, ficha suja e que se elegeu Governadora.
Nós vamos estar vigilantes. Se quiserem trazer a briga para cá, nós vamos trazer a briga para cá e para
os Tribunais Superiores, porque o Tribunal de Contas da União, porque o STJ, o Tribunal Regional Federal são
organismos sérios. Sérios!
Não vamos nos apequenar, não vamos nos amofinar. Não adianta querer fazer armação.
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(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – A armação será respondida à altura e com grandeza.
Era este o registro que eu queria fazer.
A Prefeita está respondendo. Não há nenhuma irregularidade, não há nenhum sobrepreço. Havia sobrepreço na administração passada da prefeitura, e este mesmo tribunal não teve a coragem, não teve a hombridade, não teve a dignidade de resolver, de investigar e de afastar ninguém. Agora, está querendo fazer embate
político. Se vai fazer embate político, nós vamos enfrentar esse embate político. Nós não tememos o embate
político, nem o embate jurídico, nem o embate da fiscalização.
Portanto, fica aqui registrado: nós vamos procurar a Justiça e nós vamos, com certeza, dar as respostas
ao povo de Roraima. Quem quer mandar, quem quer ser ditador, quem quer eleger presidente de Câmara de
Vereadores, presidente de Assembleia, manipular Tribunal de Contas...
(Interrupção do som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – ... é o Sr. Neudo Campos, um canalha, crápula, um
ladrão condenado (Fora do microfone.) que devia estar preso! Se a hora é de prender quem tem que ser preso,
o Sr. Neudo Campos tem que estar na cadeia. Mas, não! Por demora da Justiça, vai ser Chefe da Casa Civil do
Governo, depois de estar condenado a 60 anos de prisão e depois de, junto com a mulher, invadir o território da
Venezuela, construindo uma casa, invadindo. O Itamaraty já mandou demolir a casa e até hoje não demoliram.
Deve ser para ficar perto da fronteira. Se a polícia chegar, passa para o outro lado da fronteira, atravessando o
quarto. Deve ser essa a posição do Neudo Campos.
Sr. Presidente, eu quero fazer aqui estes esclarecimentos, agradecer, pedir até desculpas pelo desabafo. Não é o meu estilo trazer assuntos de Roraima para cá, mas tem hora que nós temos que reagir, se não os
bandidos pensam que levaram a melhor, e não vão levar a melhor. O Senador Mozarildo perdeu a eleição. Foi
o quarto colocado.
(Interrupção do som.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Fora do microfone.) – Perdeu a eleição junto com a
chapa do Neudo.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Vai voltar para lá e, quem sabe, melhora a proposta
do governo, porque, até agora, só há parente indicado do Governador. Vai ser uma festa, vai ser uma beleza
esse Governo!
Nós vamos estar lá vigilantes, fazendo oposição e cobrando as promessas que foram feitas ao povo de
Roraima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Presidente, peço a palavra, pelo art.
14, já que fui citado nominalmente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exa, que recorre ao art. 14, tem a
palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR. Para uma explicação pessoal. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, primeiro de tudo, quem ouviu o meu discurso ouviu que em nenhum momento eu
falei em nome da Prefeita, a não ser do Secretário, citado no parecer do Tribunal de Contas do Estado. Não citei
o nome de nenhuma outra pessoa que não fosse o que foi citado no relatório do Tribunal de Contas do Estado.
Eu me admiro da reação um pouco sem equilíbrio do Senador, porque, veja bem, eu não fiz nenhum
juízo de valor. Inclusive, relatei também que, há poucas semanas, o tribunal havia feito a mesma coisa com a
Secretaria de Saúde do Estado.
No entanto, acho que entrar nesse lado de ofensa pessoal, como, por exemplo, ofender o meu pai, que
há mais de 30 anos está morto, ao contrário do que foi dito, ele não se asilou. Ele foi beneficiado juridicamente
pela Lei da Anistia.
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e Força/PTB – RR) – Ele foi preso injustamente, no primeiro ato do regime militar, quando o governador nomeado naquele período chegou a Roraima.
Eu não trouxe assunto para personificar ninguém. O que eu trouxe aqui foi um fato, repito. Fiz a mesma
coisa em relação à Secretaria de Saúde do Estado e em relação à prefeitura. Eu não tenho compromisso com
o erro. Eu não disse também que a Prefeita fez isso ou aquilo. O que eu disse está aqui transcrito, como pedi
a V. Exª no meu pronunciamento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pelo art. 14, Sr. Presidente. Fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero apenas deixar claro aqui duas coisas: primeiro, não aceito que o Senador Mozarildo
queira comparar a Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria de Saúde da prefeitura. São gestões diferentes, completamente diferentes. Funcionamentos completamente diferentes. Resultados para a população
completamente diferentes.
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Não queira botar no mesmo saco a gente com o Anchieta, não. O Anchieta é aliado dele agora e do Neudo. Não é meu.
Segunda questão: não acusei aqui o pai do Senador Mozarildo. Eu disse ao Senador Mozarildo que não
acreditasse em tudo o que diz a imprensa, porque o Jornal de Roraima fala que o pai dele era ladrão e foi expulso. Eu não acreditei, tanto que nunca falei nisso.
Eu dei um exemplo para falar das injustiças da imprensa, ainda mais quando a imprensa é comandada
por um cidadão chamado Getúlio Cruz, que é uma escória administrativa e política de Roraima. Quebrou a
prefeitura, quebrou o Estado, foi afastado como governador do Território, teve que se trancar no banheiro para
não ser preso, foi candidato a tudo lá e nunca ganhou eleição – nunca! –, afundou a administração do Iradilson
e era comandante da Suely Campos, que era Vice-Prefeita do Iradilson.
Então, quero aqui deixar claro que não fiz acusação ao pai do Senador Mozarildo, mas registrei que a imprensa, muitas vezes, é usada por pessoas sem escrúpulo para atingir outras pessoas, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência designa a Senadora Ivonete Dantas, como membro suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), conforme
o Ofício nº 107, de 2014, da Liderança do Bloco da Maioria no Senado Federal.
O ofício será juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 107/2014
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. nº 206/2014-CN, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
da Senadora Ivonete Dantas – PMDB/RN para compor como Suplente, a Comissão Mista de Inquérito criada
com a finalidade de investigar as irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS)
ocorridas entre os anos de 2005 a 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao
lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal e ao superfaturamento na construção de refinarias.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Kaká Andrade, como orador inscrito.
Em seguida, eu faço o uso da palavra.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ao longo de dezenas de milhares de anos, desde o
surgimento da espécie humana, sua sobrevivência e progresso foram viabilizados por determinadas condições
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ambientais. No presente, assistimos, com imensa preocupação, à acelerada alteração do ambiente em que vivemos. Em consequência da ação humana sobre a natureza, deterioram-se, a olhos vistos, as condições que
têm, até hoje, garantido a sobrevivência de nossa espécie no Planeta.
A mudança climática é, possivelmente, o fator que mais ameaça o equilíbrio do meio ambiente neste
início do século XXI. Ninguém em sã consciência pode hoje continuar apegado à ilusão de que o aquecimento
global seja uma mera hipótese carente de comprovação científica ou discurso apocalíptico de “ecochatos” de
plantão. Bem ao contrário, o processo de mudança climática já se instalou e não é necessário ser especialista
na matéria para perceber o que está ocorrendo.
Até poucos anos atrás, no Brasil, qualquer menção ao vocábulo “seca” provocava imediata associação de
ideias com a Região Nordeste. Qualquer aluno de nossos estabelecimentos do ensino fundamental sabia que o
fenômeno é característico do notório Polígono das Secas. Toda a experiência histórica indicava que o restante
do Território nacional era imune à ocorrência dessa calamidade natural.
Pois bem, nos dias de hoje, o Sudeste experimenta uma estiagem sem precedentes, com a maior metrópole do País sofrendo as graves consequências de uma severa crise no abastecimento de água. Até mesmo
esse autêntico “reino das águas” que é a Amazônia experimentou, alguns anos atrás, prolongada e inédita estiagem, com o portentoso Rio Amazonas recuando dezenas de metros.
Naquela ocasião, eram impressionantes as imagens do porto de Manaus, com o rio muito distante do cais.
Mas não é apenas na ocorrência de secas em regiões antes não afetadas por esse fenômeno que se evidencia a mudança climática. Outra de suas consequências é o agravamento dos chamados eventos extremos,
a exemplo da assombrosa inundação que castigou os Estados de Rondônia e do Acre meses atrás, inclusive,
interrompendo sua ligação rodoviária com o restante do País.
Confirmando aquilo que é perceptível para qualquer leigo, tivemos, no dia primeiro deste mês, a divulgação do novo relatório produzido pelo Painel Intergovemamental sobre Mudança Climática. De tom ainda
mais sombrio e com afirmações mais categóricas do que as versões anteriores, o novo documento inclui os
seguintes trechos:
A influência humana no sistema climático é clara, e as recentes emissões de gases de efeito estufa antropogênicas são as mais altas da história. As mudanças climáticas recentes vêm tendo impactos generalizados nos sistemas humanos e naturais.
O aquecimento do sistema climático é inequívoco, e muitas das mudanças observadas desde os anos
1950 não têm precedentes em períodos que variam de décadas até milênios. A atmosfera e o oceano vêm
aquecendo, as quantidades de neve e gelo vêm diminuindo e o nível do mar vem subindo.
Nas últimas décadas, mudanças climáticas causaram impactos nos sistemas naturais e humanos em
todos os continentes e por todos os oceanos. Esses impactos são resultantes das mudanças climáticas
observadas, independentemente de sua causa, indicando a suscetibilidade dos sistemas naturais e humanos à mudança do clima.
A continuação da emissão de gases de efeito estufa causará maior aquecimento e mudanças de longa
duração em todos os componentes do sistema climático, aumentando a probabilidade de impactos severos, abrangentes e irreversíveis para populações e ecossistemas. Limitar a mudança climática requereria reduções substanciais e sustentadas na emissão de gases de efeito estufa, as quais, juntamente com
medidas de adaptação, podem limitar os riscos da mudança climática.
As projeções indicam que a temperatura na superfície terrestre continuará a subir ao longo do século
XXI qualquer que seja o cenário de emissão de gases considerado. É muito provável que ondas de calor
ocorram com maior frequência e tenham maior duração, e que eventos de precipitação pluvial extrema
se tornem mais intensos e frequentes em muitas regiões. O oceano continuará a aquecer e a acidificar e
o nível global médio do mar continuará a subir.
A mudança climática aumentará os riscos já existentes e criará novos riscos para os sistemas naturais e
humanos. Esses riscos são distribuídos desigualmente, e são geralmente maiores para pessoas e comunidades desprivilegiadas em países em todos os níveis de desenvolvimento.
Sr. Presidente, a crise hídrica que vem castigando as populações paulista e mineira é apenas uma pequena amostra dos efeitos com que todas as populações do Planeta haverão de se defrontar em função da
mudança climática.
A observação leiga dos eventos que se sucedem e as análises dos cientistas não deixam qualquer margem
de dúvida quanto ao fato de que estamos vivendo os primeiros anos de uma grave crise ambiental. De nossa
geração, serão demandadas muita coragem, determinação e espírito de sacrifício para adotar as medidas que
se mostrarão indispensáveis à própria sobrevivência da espécie.
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Mais uma vez, quero me valer do exemplo da crise hídrica que atinge o Sudeste do País, desta feita para
ressaltar que acontecimentos dessa natureza, ainda que estejam relacionados ao quadro mais amplo do que
ocorre com o Planeta, são também consequência do comportamento de cada indivíduo.
É certo que a redução no nível da água nos reservatórios que abastecem a Região Sudeste resulta da
alteração no regime de chuvas, relacionada à mudança climática. O esgotamento dos reservatórios também
deriva, contudo, em alguma medida, do aumento do consumo. E o aumento do consumo não decorre apenas
do crescimento populacional, mas também de uma cultura ultrapassada e insustentável, que encara a água
como um recurso inesgotável, quando, na verdade, se trata de um recurso renovável, porém finito.
A situação presente nos obriga a revisar esses conceitos ultrapassados. Por todo o País, como, aliás, em
todas as partes do mundo, observam-se rápidas mudanças na disponibilidade do precioso líquido, instigando
os cidadãos a adotar comportamentos mais responsáveis, exigindo dos governantes práticas de gestão que
contribuam para a preservação dos recursos hídricos.
No caso particular do nosso País, é importante lembrar que, embora nossa situação seja privilegiada, na
medida em que detemos 12% das reservas de água doce do Planeta, a maior parte dessa disponibilidade está
localizada na região menos habitada de nosso Território. Não se justifica, portanto, qualquer atitude de leniência para com o desperdício, até porque o maior consumo de água implica diretamente maior produção de
efluentes, exigindo maiores investimentos em seu tratamento.
A maior parcela de consumo de água se destina às atividades produtivas, notadamente à agricultura e à
indústria. É fundamental, portanto, modificar os padrões culturais também nesses segmentos.
Vale aqui ressaltar, Sr. Presidente, que não são apenas os Estados da Região Sudeste que padecem, neste momento, as agruras da falta de água. Também no Semiárido nordestino, onde as sucessivas gerações têm
sofrido, desde sempre, o flagelo da seca, neste ano de 2014...
(Soa a campainha.)
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – ... vem se revelando particularmente penoso.
Muitos mananciais que forneciam água para o abastecimento de cidades já secaram ou estão com os níveis de sua capacidade abaixo de 20%. Os sistemas de abastecimento originais – que executavam o ciclo completo de coleta, tratamento e distribuição – entraram em colapso há meses e foram substituídos por adutoras
emergenciais ou frotas de carros-pipa, serviços realizados sob a coordenação da Defesa Civil.
Caso as trovoadas de verão não venham a ocorrer, não se prevê que a normalização do abastecimento de
água, no Nordeste, possa ocorrer antes de março próximo, quando se inicia a estação de chuvas no Semiárido.
Ainda então, serão necessários mais alguns meses para que os reservatórios recuperem o nível de capacidade
que permita o funcionamento dos sistemas de abastecimento convencionais.
A carência...
(Interrupção do som.)
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – ... quantitativa e qualitativa (Fora do microfone.)
de água coloca centenas de Municípios em situação de grande dificuldade, deixando a população apreensiva.
Grande parte das comunidades urbanas e rurais dispersas por todo o Semiárido está na completa dependência do programa emergencial coordenado pelo Exército e pela Defesa Civil. A água é levada aos Municípios,
distritos e propriedades rurais a partir de mananciais cada vez mais distantes.
Esse quadro de escassez tem feito aflorarem conflitos pelo uso da água entre Estados e Municípios. Há
também embates entre os diversos tipos de uso da água, como a pesca, a navegação, a produção de energia
elétrica, a irrigação de lavouras e pastagens, o abastecimento de parques industriais e de empresas do setor de
serviços, além, é claro, do consumo humano residencial. Estabelecido o conflito, as partes interessadas devem,
na forma da lei, reunir-se com os representantes de órgãos federais, estaduais...
(Soa a campainha.)
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – ... e municipais, com o objetivo de firmar um
acordo de uso entre os usuários, tendo como parâmetro os marcos regulatórios.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, embora a seca no Semiárido nordestino seja um fenômeno
recorrente, a estiagem que atualmente flagela nossa população revela-se especialmente severa, tendo feito
com que a escassez de água atinja um estágio crítico, como aponta a publicação do Ministério da Agricultura.
De modo similar, as enchentes na Amazônia são fenômeno cíclico, que se repete a cada ano. No entanto,
a enchente que se abateu sobre os Estados de Rondônia e do Acre, meses atrás, teve proporção inédita, pro-
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vocando o alagamento de áreas muito mais extensas do que habitualmente ocorre, chegando ao ponto de
interromper a ligação rodoviária daqueles Estados com o restante do País.
A estiagem que castiga os Estados do Sudeste, por seu turno, traz também…
(Soa a campainha.)
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – … a marca do ineditismo, acarretando crise
hídrica de gravidade que não se supunha pudesse ocorrer na Região Sudeste do País.
Infelizmente, nos mais diversos quadrantes do Território nacional, podemos observar situações que confirmam plenamente as conclusões do novo relatório produzido pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC). Os fenômenos climáticos extremos apresentam maior intensidade e duração e passam a
atingir regiões onde, até recentemente, eles eram desconhecidos.
Tudo contribui para evidenciar a tremenda gravidade da crise ambiental que o Planeta já começou a viver. É preciso dar muita atenção a esse quadro.
Chamo, neste momento, todos os Senadores e as Senadoras a fazerem uma séria reflexão sobre os desafios que a crise ambiental coloca para toda a humanidade neste…
(Interrupção no som.)
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – ... momento da história.
Só para concluir, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)
Chegamos a um ponto em que é preciso agir com muita coragem e determinação, não nos furtando
a realizar os sacrifícios necessários para mitigar os efeitos do aquecimento global e para nos adaptarmos, na
medida do possível, às suas inevitáveis consequências.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, gostaria que o teor completo do meu discurso fosse colocado nos Anais, porque fiz algumas abreviações aqui.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR KAKÁ ANDRADE
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
Ao longo de dezenas de milhares de anos, desde o surgimento da espécie humana, sua sobrevivência
e progresso foram viabilizados por determinadas condições ambientais. No presente, assistimos, com imensa
preocupação, a acelerada alteração do ambiente em que vivemos. Em conseqüência da ação humana sobre
a natureza, deterioram-se, a olhos vistos, as condições que têm, até hoje, garantido a sobrevivência de nossa
espécie neste planeta.
A mudança climática é, possivelmente, o fator que mais ameaça o equilíbrio do meio ambiente neste
início do século XXI. Ninguém em sã consciência pode hoje continuar apegado à ilusão de que o aquecimento
global seja uma mera hipótese carente de comprovação científica ou discurso apocalíptico de “ecochatos” de
plantão. Bem ao contrário, o processo de mudança climática já se instalou e não é necessário ser especialista
na matéria para perceber o que está ocorrendo.
Até poucos anos atrás, no Brasil, qualquer menção ao vocábulo “seca” provocava imediata associação de
idéias com a região Nordeste. Qualquer aluno de nossos estabelecimentos de ensino fundamental sabia que o
fenômeno é característico do notório “polígono das secas”. Toda a experiência histórica indicava que o restante
do território nacional era imune à ocorrência dessa calamidade natural.
Pois bem, nos dias que correm, o Sudeste experimenta uma estiagem sem precedentes, com a maior metrópole do País sofrendo as graves conseqüências de uma severa crise no abastecimento de água. Até mesmo
esse autêntico “reino das águas” que é a Amazônia experimentou, alguns anos atrás, prolongada e inédita estiagem, com o portentoso rio Amazonas recuando dezenas de metros. Naquela ocasião, eram impressionantes
as imagens do porto de Manaus, com o rio muito distante do cais.
Mas não é apenas na ocorrência de secas em regiões antes não afetadas por esse fenômeno que se evidencia a mudança climática. Outra de suas conseqüências é o agravamento dos chamados eventos extremos,
a exemplo da assombrosa inundação que castigou os Estados de Rondônia e do Acre meses atrás, inclusive
interrompendo sua ligação rodoviária com o restante do País.
Confirmando aquilo que é perceptível para qualquer leigo, tivemos, no dia primeiro deste mês, a divulgação do novo relatório produzido pelo Painel Intergovemamental sobre Mudança Climática. De tom ainda
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mais sombrio e com afirmações mais categóricas do que as versões anteriores, o novo documento inclui os
seguintes trechos:
“A influência humana no sistema climático é clara, e as recentes emissões de gases de efeito estufa antropogênicas são as mais altas da história. As mudanças climáticas recentes vêm tendo impactos generalizados
nos sistemas humanos e naturais.”
“O aquecimento do sistema climático é inequívoco, e muitas das mudanças observadas desde os anos
1950 não têm precedentes em períodos que variam de décadas até milênios. A atmosfera e o oceano vêm
aquecendo, as quantidades de neve e gelo vêm diminuindo e o nível do mar vem subindo.”
“As emissões de gases de efeito estufa antropogênicas vêm crescendo desde a era pré-industrial, impulsionadas em grande medida pelo crescimento econômico e populacional, e são agora maiores do que em
qualquer momento anterior. Isso levou a concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e oxido
nitroso sem precedentes ao menos nos últimos 800 mil anos. Os seus efeitos, juntamente com aqueles de outras causas antropogênicas, foram detectados em todo o sistema climático, e são muito provavelmente a causa
principal do aquecimento observado desde a metade do século XX.”
“Nas últimas décadas, mudanças climáticas causaram impactos nos sistemas naturais e humanos em
todos os continentes e por todos os oceanos. Esses impactos são resultantes das mudanças climáticas observadas, independentemente de sua causa, indicando a suscetibilidade dos sistemas naturais e humanos à mudança do clima.”
“Mudanças em muitos eventos climáticos e meteorológicos extremos vêm sendo observadas desde
aproximadamente o ano 1950. Algumas dessas mudanças resultam de influências humanas, incluindo uma
diminuição em extremos de baixa temperatura, um aumento em extremos de alta temperatura, um aumento
em elevações extremas do nível do mar e um aumento no número de eventos de grandes precipitações pluviais em muitas regiões.”
“A continuação da emissão de gases de efeito estufa causará maior aquecimento e mudanças de longa
duração em todos os componentes do sistema climático, aumentando a probabilidade de impactos severos,
abrangentes e irreversíveis para populações e ecossistemas. Limitar a mudança climática requereria reduções
substanciais e sustentadas na emissão de gases de efeito estufa, as quais, juntamente com medidas de adaptação, podem limitar os riscos da mudança climática.”
“As projeções indicam que a temperatura na superfície terrestre continuará a subir ao longo do século
XXI qualquer que seja o cenário de emissão de gases considerado. E muito provável que ondas de calor ocorram com maior freqüência e tenham maior duração, e que eventos de precipitação pluvial extrema se tomem
mais intensos e freqüentes em muitas regiões. O oceano continuará a aquecer e acidificar, e o nível global médio do mar continuará a subir.”
“A mudança climática aumentará os riscos já existentes e criará novos riscos para os sistemas naturais e
humanos. Esses riscos são distribuídos desigualmente, e são geralmente maiores para pessoas e comunidades
desprivilegiadas em países em todos os níveis de desenvolvimento.”
“Muitos aspectos da mudança climática \ \\ e dos impactos a ela associados irão perdurar por séculos,
mesmo que as emissões de gases de efeito estufa sejam interrompidas. Os riscos de mudanças abruptas ou
irreversíveis crescem à medida que a magnitude do aquecimento aumenta.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
A crise hídrica que vem castigando as populações paulista e mineira é apenas uma pequena amostra dos
desafios com que todas as populações do planeta haverão de se defrontar em função da mudança climática. A
observação leiga dos eventos que se sucedem e as análises dos cientistas não deixam qualquer margem para
dúvida quanto ao fato de que estamos vivendo os primeiros anos de uma grave crise ambiental. De nossa geração, serão demandadas muita coragem, determinação e espírito de sacrifício para adotar as medidas que se
mostrarão indispensáveis à própria sobrevivência da espécie.
Mais uma vez, quero me valer do exemplo da crise hídrica que atinge o Sudeste do País. Desta feita, para
ressaltar que acontecimentos dessa natureza, ainda que estejam relacionados ao quadro mais amplo do que
ocorre com o planeta, são também conseqüência do comportamento de cada indivíduo.
E certo que a redução no nível da água nos reservatórios que abastecem a região Sudeste resulta da
alteração no regime de chuvas, relacionada à mudança climática. O esgotamento dos reservatórios também
deriva, contudo, em alguma medida, do aumento do consumo. E o aumento do consumo não decorre apenas
do crescimento populacional, mas também de uma cultura ultrapassada e insustentável que encara a água
como um recurso inesgotável, quando, na verdade, se trata de um recurso renovável, porém fínito.
A situação presente nos obriga a revisar esses conceitos ultrapassados. Por todo o País -como, aliás, em
todas as partes do mundo -, observam-se rápidas mudanças na disponibilidade do precioso líquido, instigando
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os cidadãos a adotar comportamentos mais responsáveis, exigindo dos governantes práticas de gestão que
contribuam para a preservação dos recursos hídricos.
No caso particular de nosso País, é importante lembrar que, embora nossa situação seja privilegiada, na
medida em que detemos 12% das reservas de água doce do planeta, a maior parte dessa disponibilidade está
localizada na região menos habitada de nosso território. Não se justifica, portanto, qualquer atitude de leniência para com o desperdício, até porque o maior consumo de água implica diretamente maior produção de
efluentes, exigindo maiores investimentos em seu tratamento.
A maior parcela do consumo de água se destina às atividades produtivas, notadamente à agricultura e
à indústria. E fundamental, portanto, modificar os padrões culturais também nesses segmentos. Mostra-se indispensável, hoje, otimizar os padrões de uso da água, dando-se ênfase à redução, à reutilização e ao reaproveitamento. Na agricultura, em particular, urge avançar na substituição dos métodos tradicionais de irrigação,
com a adoção de tecnologias modernas que assegurem o pleno aproveitamento da água utilizada.
Vale aqui ressaltar, Senhor Presidente, que não são apenas os Estados da região Sudeste que padecem,
neste momento, as agruras da falta d’água. Também no Semiárido nordestino, onde as sucessivas gerações
têm sofrido, desde sempre, o flagelo da seca, este ano de 2014 vem-se revelando particularmente penoso.
Informativo publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dois meses atrás dava
conta de que, naquela região, a escassez de água havia chegado a um estágio crítico. Com efeito, após três
anos seguidos sem chuvas normais, a sobrevivência da população do Semiárido nordestino passa por um momento crucial.
Muitos mananciais que forneciam água para o abastecimento de cidades já secaram ou estão com os
níveis de sua capacidade abaixo de 20%. Os sistemas de abastecimento originais – que executavam o ciclo
completo de coleta, tratamento e distribuição – entraram em colapso há meses e foram substituídos por adutoras emergenciais ou frotas de carros pipa, serviços realizados sob a coordenação da Defesa Civil e do Exército.
Evidentemente, quando há falhas ou atrasos no fornecimento da água, o que ocorre com freqüência, os
transtornos para o funcionamento normal das cidades são enormes. A rede escolar vê-se forçada a suspender
as aulas por absoluta falta de condições para o preparo da merenda escolar e por se tornarem precárias as condições higiênicas. Os hospitais, por seu turno, precisam interromper a realização de procedimentos cirúrgicos.
E as famílias veem-se impossibilitadas de realizar as tarefas domésticas.
Caso as trovoadas de verão não venham a ocorrer não se prevê que a normalização do abastecimento de
água possa ocorrer antes de março próximo, quando se inicia a estação de chuvas no Semiárido. Ainda então,
serão necessários mais alguns meses para que os reservatórios recuperem o nível de capacidade que permita
o funcionamento dos sistemas de abastecimento convencionais.
A carência quantitativa e qualitativa de água coloca centenas de Municípios em situação de grande dificuldade, deixando a população apreensiva. Grande parte das comunidades urbanas e rurais dispersas por
todo o Semiárido está na completa dependência do programa emergencial coordenado pelo Exército e pela
Defesa Civil. A água é levada aos Municípios, distritos e propriedades rurais a partir de mananciais cada vez
mais distantes.
Esse quadro de escassez tem feito aflorar conflitos pelo uso da água entre Estados e Municípios. Há também embates entre os diversos tipos de uso da água, como a pesca, a navegação, a produção de energia elétrica, a irrigação de lavouras e pastagens, o abastecimento de parques industriais e de empresas do setor de
serviços, além, é claro, do consumo humano residencial. Estabelecido o conflito, as partes interessadas devem,
na forma da Lei, reunir-se com os representantes de órgãos federais, estaduais e municipais com o objetivo de
firmar um acordo de uso entre os usuários tendo como parâmetro os marcos regulatórios.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Embora a seca no Semiárido nordestino seja um fenômeno recorrente, a estiagem que atualmente flagela nossa população revela-se especialmente severa, tendo feito com que a escassez de água atinja um estágio
crítico, como aponta a publicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
De modo similar, as enchentes na Amazônia são fenômeno cíclico, que se repete a cada ano. No entanto,
a enchente que se abateu sobre os Estados de Rondônia e do Acre meses atrás teve proporção inédita, provocando o alagamento de áreas muito mais extensas do que habitualmente ocorre, chegando ao ponto de
interromper a ligação rodoviária daqueles Estados com o restante do País.
A estiagem que castiga os Estados do Sudeste, por seu turno, traz também a marca do ineditismo, acarretando crise hídrica de gravidade que não se supunha pudesse ocorrer na região Sudeste do País.
Infelizmente, nos mais diversos quadrantes do território nacional podemos observar situações que confirmam plenamente as conclusões do novo relatório produzido pelo Painel Intergovemamental sobre Mudan-
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ça Climática – IPCC. Os fenômenos climáticos extremos apresentam maior intensidade e duração, e passam a
atingir regiões onde, até recentemente, eles eram desconhecidos.
Tudo contribui para evidenciar a tremenda gravidade da crise ambiental que o planeta já começou a
viver. E preciso dar muita atenção a esse quadro.
Chamo, neste momento, todos os Senhores Senadores e as Senhoras Senadoras a fazerem uma séria
reflexão sobre os desafios que a crise ambiental coloca para toda a humanidade neste momento da História.
Chegamos a um ponto em que é preciso agir com muita coragem e determinação, não nos furtando a realizar
os sacrifícios necessários para mitigar os efeitos do aquecimento global e para nos adaptarmos, na medida do
possível, às suas inevitáveis conseqüências.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Kaká Andrade. V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Queria cumprimentar professoras e professores que participam da Olimpíada de Língua Portuguesa que
nos visitam – sejam bem-vindos – e todos os demais que nos dão a honra das suas presenças aqui, nas galerias
do plenário do Senado Federal.
Eu passo a Presidência para o Senador Paulo Paim, tendo em vista que eu vou fazer uso da palavra para
fazer uma comunicação inadiável.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pois não, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de ser inscrito pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Jorge Viana, Vice-Presidente
da Casa, com a palavra.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, caros colegas Senadores, eu queria fazer um breve registro, porque tenho um carinho
muito especial por este projeto, o Projeto Jovem Senador. Hoje, como já foi dito pelo Senador Paulo Paim, com
a condução do agora presente Senador Paulo Davim, tivemos a posse dos Jovens Senadores de 2014.
Quero cumprimentar toda a equipe do Senado Federal que trabalha com esse projeto, pelo qual tenho
carinho especial. É um projeto muito importante, mobilizou, em 2014, 103 mil estudantes de todo o País. Tivemos a eleição também das melhores redações. Três alunas foram escolhidas por uma comissão julgadora
bastante isenta e dedicada. Em primeiro lugar, ficou Nathalia Lima, de Mato Grosso; em segundo lugar, Ana
Paula, do Estado de Rondônia, com a redação “Honra e Honestidade”; e Maria Jéssica, de Pernambuco, ficou
em terceiro lugar, com a redação “Lei boa é lei cumprida”.
Quero cumprimentar a direção das escolas de que essas alunas fazem parte e a comunidade escolar.
Refiro-me à Escola Estadual União e Força, de Cáceres, Mato Grosso – eles virão a Brasília para receber quatro
computadores de uso coletivo da instituição –; a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, na cidade
de Buritis, Rondônia; e a Escola de Referência em Ensino Médio Severino Farias, na cidade de Surubim, Pernambuco. São as escolas das alunas que ganharam o concurso de redação.
Quero aqui fazer um registro especial à Jovem Senadora acriana Maria Caroline da Silva. Ela fez a redação
“Análise Histórica: o passaporte para o Brasil do futuro”, da Escola Armando Nogueira, em Rio Branco, no Acre.
Eu queria cumprimentar a Maria Caroline e, por meio dela, cumprimentar todos os jovens estudantes acrianos.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna para esta comunicação inadiável é a situação gravíssima que
enfrenta uma parte da população do meu Estado. Refiro-me à população de Tarauacá, por conta da cheia do
Rio Tarauacá e do Rio Muru. É uma situação gravíssima. Hoje falei com o Prefeito Rodrigo Damasceno. Ontem
o Governador Tião Viana esteve no Município.
Ainda há pouco, falava aqui o Senador Kaká Andrade sobre mudança climática. Participei agora, na Austrália, do Congresso Mundial de Parques, de unidades de conservação. É um congresso que ocorre a cada 10
anos. Eu havia participado, em setembro, da Conferência sobre o Clima, das Nações Unidas. E está mais do que
evidente que há sinais concretos de que existe uma mudança importante no clima do Planeta, especialmente
nas regiões tropicais.
A seca de São Paulo tem que ser considerada como forte sinal. Houve cheia no Rio Madeira e seca, em
2005, no Acre, em que a floresta tropical pegava fogo. E agora a cheia do Rio Tarauacá, um dos importantes
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afluentes do Rio Juruá, e do Rio Muru, que surpreendeu todos. O Prefeito me contou que foram 30 horas de
chuva. O rio está três metros acima da quota de transbordamento. E isso na Amazônia é algo extraordinário.
A população de Tarauacá é de aproximadamente 19 mil habitantes, e 15 mil habitantes foram atingidos pela
cheia, cinco mil famílias. A situação é grave. Praticamente todas as escolas do Município foram atingidas pelas
águas. Dos seis postos de saúde, quatro foram atingidos. Dos oito bairros, o único que não foi alcançado pelas
águas foi o de Copacabana.
Venho aqui para ser solidário com a população de Tarauacá e para cumprimentar o Governador Tião
Viana pela solidariedade, pela presteza de estar junto com a sua equipe, a Defesa Civil, mas venho, sobretudo,
para cobrar o apoio do Governo Federal, especialmente do Ministério da Integração, através da Defesa Civil, ao
Município de Tarauacá, que em maio deste ano de 2014 sofreu uma cheia. Decretou situação de emergência,
encaminhou solicitação de situação de emergência que foi acatada no Ministério da Integração, e até hoje,
nenhum único centavo foi liberado para Tarauacá dos recursos referentes à cheia no começo deste ano.
E, agora, o ano não terminou, e nós temos talvez a maior cheia da história do Município de Tarauacá.
Como disse ainda há pouco, a quota de transbordamento do rio é de 9,5 metros, a de alerta é de 7 metros. As
águas ultrapassaram 12 metros na manhã de hoje, e o rio segue enchendo. São quase 3 metros acima da lâmina de água da quota de transbordamento.
Tarauacá está submersa. A população precisa da solidariedade e do esforço de todos nós. Eu, como Senador, aqui na tribuna do Senado, externo a minha solidariedade à população daquele tão importante Município.
Não foi só a população da cidade de Tarauacá que foi atingida. A população ribeirinha enfrentou um seriíssimo problema. Houve uma espécie de tromba d’água. Mais de 300 indígenas também estão desabrigados.
O povo Iauanauá e outros indígenas foram atingidos pelas cheias dos Rios Muru e Tarauacá.
É muito importante esse esforço que o Governo do Estado, o Governador Tião Viana, e o Prefeito Rodrigo Damasceno estão fazendo no sentido de dar todo o acolhimento, toda a atenção à população de Tarauacá,
que passa por essas dificuldades.
Queria, então, concluir a minha fala fazendo dois pedidos ou duas cobranças: uma ao Ministério dos
Transportes e ao DNIT. A primeira: construir uma ponte sobre o Rio Tarauacá, o que é fundamental para manter
a integração entre o Vale do Juruá e o Vale do Acre e do Purus. Está havendo um problema em relação a essa
ponte, pois, em uma de suas cabeceiras, o encabeçamento desmoronou, como é normal às margens do Rio
Tarauacá. O Governo do Estado se esforçou, pediu apoio ao DNIT, e até hoje não houve uma ação mais efetiva
do Ministério do Transporte, através do DNIT.
Então, desta tribuna, eu queria pedir ao Ministro dos Transportes, Paulo Passos, que conhece bem a realidade do Acre e é um grande ministro, que determine ao Diretor-Geral do DNIT (Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre), Tarcísio Gomes de Freitas, que dê a atenção devida, porque essa ponte, se não puder
ser utilizada em razão do problema nas cabeceiras, causará absoluto isolamento do Estado, não apenas da população de Tarauacá, mas de toda a região do Juruá.
Então, peço ao Ministro Paulo Passos e ao Diretor-Geral do DNIT que adotem imediatamente as providências no sentido de nos apoiar para que não haja interrupção da ligação terrestre no Estado do Acre, especialmente no Município de Tarauacá.
Por fim, eu queria aqui, além de mais uma vez cumprimentar o Governador Tião Viana, dizer que o Prefeito Rodrigo Damasceno já decretou situação de emergência. Esse decreto foi encaminhado para ser reconhecido aqui, na Defesa Civil, e se existe o decreto de estado de calamidade pública no Município de Tarauacá
é porque não há outro caminho.
Eu queria aqui cobrar do Ministério da Integração, fazer um apelo ao Ministro da Integração, para que
nos ajude imediatamente a enfrentar esse problema e para que faça isso através da Defesa Civil. Refiro-me ao
Ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira.
Vou fazer uma audiência nesta semana, no Ministério da Integração, na Defesa Civil, para levar, como
assumi com o Prefeito Rodrigo Damasceno, os decretos e a solicitação de apoio, de que o Prefeito e a população de Tarauacá precisam.
Faço um apelo especial ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, General Adriano Pereira, referindo-me inclusive à situação da cheia no começo deste ano em Tarauacá, em que o Município enfrentou
dificuldades, teve de fazer uso de sua Defesa Civil, decretar situação de emergência, e até hoje nem um único
centavo foi encaminhado para Tarauacá. E agora temos a mais grave cheia de todos os tempos no Município
de Tarauacá, que atingiu praticamente toda a população do Município, tanto da área rural como urbana e a
população indígena.
Faço agora esta cobrança, este apelo ao Ministério da Integração Nacional, ao Ministro Francisco Teixeira
e ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, General Adriano Pereira, para que deem acolhida à solicita-
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ção da Prefeitura de Tarauacá, que está pedindo, num primeiro momento, o apoio de R$1,5 milhão. Eu queria
deixar aqui o pedido para que esses recursos sejam liberados imediatamente.
A situação da população é muito grave. Vai ter de haver a ação de todas as instituições e da rede bancária, de se criar um programa diferenciado para comerciantes, para a população, para que possam enfrentar os
prejuízos que estão vivendo em função da cheia do Rio Tarauacá e do Rio Muru.
Então, fica aqui esse apelo.
Neste final de semana estarei no Acre e espero levar pessoalmente a minha solidariedade à população
amiga e querida do Município de Tarauacá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eram essas as minhas palavras. Fica aqui o comunicado da situação grave por que o Município de Tarauacá passa e também o apelo para que o Ministério da Integração, o Ministério dos Transportes, a Defesa Civil e
o DNIT possam atender ao Município neste momento de extrema dificuldade que a população enfrenta por
conta da cheia do Rio Muru e do Rio Tarauacá.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana, pelo
seu pronunciamento.
Agora, chamamos, como orador inscrito, o nobre Senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Em
seguida, para uma comunicação inadiável, o Senador Moka.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, prezadas Srªs e Srs. Senadores, antes de fazer o meu pronunciamento,
quero saudar, como visitantes e presentes nesta sessão, na galeria de honra, o Prefeito do Município de Braço
do Norte, no sul catarinense, meu amigo Ademir Matos, bem como o Sr. Wolnei Schueroff, Secretário de Agricultura do Município, e o radialista Israel de Souza, que se encontram em Brasília para aqui cumprirem agenda
de trabalho na busca de atenções em favor daquele importante Município catarinense.
Quero, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, fazer uso da tribuna para registrar um fato importante ocorrido na
manhã de hoje. Mas, antes disso, quero registrar que o meu Estado – um Estado pujante, um Estado de grande expressão industrial e agrícola, um Estado de grandes belezas e de uma expressão turística muito grande
– também é um Estado que se destaca hoje no futebol brasileiro.
Nós temos três times catarinenses participando da Série A: o Chapecoense, o Figueirense e o Criciúma.
É, sem dúvida alguma, uma participação expressiva para um Estado tão pequeno como Santa Catarina, em
termos de extensão geográfica e de população.
Também temos, na Série B, a participação do Avaí e do Joinville Esporte Clube. E é exatamente do Joinville Esporte Clube que desejo fazer um registro na data de hoje, nesta sessão.
O Joinville Esporte Clube é resultado da fusão de dois importantes clubes de futebol da cidade de Joinville, a cidade na qual sou eleitor e a maior cidade catarinense.
Em 1976, decidiu-se pela fusão do Caxias Esporte Clube e do América Futebol Clube, os dois times da
cidade se uniram e constituiu-se, então, o Joinville Esporte Clube, que, já no ano de 1978, alcançava o seu primeiro título de campeão estadual. E vejam V. Exªs que o Joinville deu grande contribuição ao esporte catarinense, porque, durante muitos anos consecutivos, foi campeão estadual, ou seja, até 1985, foi seguidas vezes,
a cada ano, campeão estadual, chegando ao octacampeonato seguido, fato quase inédito no Brasil porque só
um time a mais é que tem essa condição.
Mas o JEC não ficou apenas nisso. Depois, conquistou mais quatro títulos e tem, na sua história, doze títulos de campeão estadual, como também tem quatro títulos de campeão da Copa Santa Catarina e mais um
título de campeão da série B do Brasil. Neste ano, como eu já disse, o JEC disputa a série B e, neste momento
do campeonato, já se encontra classificado para, no ano que vem, ascender à série A.
Portanto, temos a possibilidade de fazer com que Santa Catarina, no ano que vem, participe da série A
com três times no mínimo, com quatro, talvez, e, se houver algum milagre, com cinco. Por que não? Sonhar é
permitido. Afinal de contas, nossos times de futebol têm-se destacado Brasil afora em todas as disputas das
quais participam.
O Presidente do Joinville Esporte Clube, meu amigo pessoal, colega de faculdade, Nereu Martinelli, tem
comandado aquele time para esta grande campanha que já o classifica para a série A no ano que vem e, quem
sabe, até o coloca na condição de campeão da série B deste ano. Claro, vamos esperar que os mineiros de Varginha, do Boa, hoje, também façam a sua parte, mas não impeçam o JEC de ser vencedor dessa partida importante que se realiza na data de hoje.
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Mas é preciso mencionar e registrar que, se o JEC foi criado naquele longínquo ano de 1976, foi em 2004
que se realizou um grande sonho: construiu-se em Joinville a grande Arena Joinville, que permitiu e permite
que o JEC tenha um estádio de futebol.
A Arena Joinville foi construída com recursos de aproximadamente R$30 milhões de investimento, dos
quais o Governo do Estado participou com R$15 milhões, e o Governo Municipal com outros R$15 milhões.
É bom destacar que o Senador Luiz Henrique da Silveira à época era o Governador de Santa Catarina, e
o Deputado Federal Marco Tebaldi era o Prefeito da cidade. Da força, do empenho dessas duas grandes lideranças da cidade, nasceu a oportunidade e a condição da construção daquele grande estádio, que hoje tem
capacidade para 20 mil espectadores.
Mas o JEC, estando o ano que vem na série A, obviamente vai receber muito mais torcedores, muito mais
sócios nas partidas que disputar. Já hoje o estádio se mostra pequeno, e nós, que entendemos que o Governo precisa estimular a prática do esporte, precisa participar dos investimentos, estivemos na manhã de hoje,
juntamente com o Senador Luiz Henrique, com o Senador Casildo Maldaner, também com o futuro Senador,
Senador eleito Dário Berger, também presentes os Deputados Federais Marco Tebaldi, Esperidião Amin, Mauro Mariani, Edinho Bez, Celso Maldaner, também o suplente de Deputado, que está no exercício do mandato,
Francisco de Assis, além do Deputado Estadual Darci de Matos, bem como o Prefeito Udo Döhler e também o
Presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Pádua Peixoto, no gabinete do Ministro Aldo Rebelo.
E, naquele Ministério dos Esportes, apresentamos ao Ministro o pleito de toda a classe política catarinense, pleito suprapartidário, em benefício e em favor de Joinville, em favor dos joinvillenses, em favor do esporte
catarinense, e por que não dizer também, em favor do Joinville Esporte Clube.
Na verdade, no ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma emenda de autoria da Bancada catarinense, uma emenda coletiva, que destina R$25 milhões para os investimentos na ampliação da grande Arena
Joinville. E esses recursos, que hoje se encontram alocados no Orçamento, precisam ser liberados. Já foram feitas diversas ações por parte das autoridades e lideranças da cidade de Joinville e de Santa Catarina, inclusive à
época em que a Ministra das Relações Institucionais era a ex-Senadora Ideli Salvatti, para que houvesse esses
investimentos na cidade de Joinville, mais precisamente naquela arena.
É importante ressaltar que, à época em que se fizeram os primeiros entendimentos, a solicitação feita ao
Ministério do Esporte era no sentido de que o Ministério viabilizasse os recursos. Houve também um compromisso do Governo estadual de colocar outro tanto de recursos, fazendo com que os dois níveis de Governo, Federal e Estadual, contribuíssem para a viabilização da obra. Nós, hoje, reiteramos esse pedido ao Ministro Aldo
Rebelo. Certamente, conseguimos sensibilizá-lo, principalmente porque – e o Senador Casildo é testemunha
disso – Santa Catarina ficou excluída de todas as ações inerentes à Copa do Mundo, realizada este ano no Brasil. Nós não tivemos nenhuma seleção, de nenhum país, presente no estádio de Santa Catarina, não tivemos
nenhum investimento público no nosso Estado e consideramos ser mais do que justificável que o povo trabalhador de Santa Catarina, que o povo que trabalha diariamente para que o nosso Estado seja o sétimo maior
contribuinte com tributos federais no Brasil, mereça também investimentos na área do esporte.
O Ministro foi atencioso e solícito, e a Bancada catarinense, que tem como coordenador o Deputado
Federal Esperidião Amin neste ano, neste semestre – no ano passado e no semestre passado, teve o Deputado Federal Marco Tebaldi –, está agora também empenhada em solicitar as atenções da Ministra Miriam Belchior e do Ministro Ricardo Berzoini. Naturalmente, uso a tribuna do Senado para reivindicar às Lideranças do
Governo nesta Casa e aos próprios Ministros que priorizem o atendimento a esta reivindicação catarinense,
mesmo porque estamos, a cada dia que compareço a esta tribuna, dizendo a todos os Senadores, a todas as
autoridades do Governo Federal, que o Governo Federal precisa atender melhor Santa Catarina, precisa retribuir de forma mais efetiva o esforço que Santa Catarina faz em favor do País. Estradas, obras de infraestrutura
estão paradas, caminham em ritmo muito lento ou sequer foram iniciadas. Por isso, entendemos que o pleito
do esporte catarinense, o pleito de Joinville, o pleito da Bancada catarinense, é absolutamente justificável e
passível de atendimento por parte do Governo Federal.
Ouço, com muito prazer, o aparte de S. Exª, o Senador Casildo Maldaner.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador Paulo Bauer, quero aqui trazer os meus
cumprimentos a V. Exª pela exposição que fez na parte da manhã, junto ao Ministro Aldo Rebelo. E lá tivemos a
presença do Prefeito de Joinville, do Senador Luiz Henrique, do coordenador da Bancada, do Fórum Parlamentar, o Deputado Esperidião, para enaltecer, eu diria, a representatividade que lá compareceu. Não só porque
Joinville é a maior cidade catarinense, não só pelo fato de o JEC galgar a primeira divisão, mas em função da
contribuição. Joinville é uma das cidades industriais, das maiores do Brasil. Acho que, do Sul do Brasil, ela é a
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segunda ou a terceira. Mas lá compareceu Santa Catarina, torcendo para que a Ministra Belchior também atenda
a isso. E, como V. Exª também citou, o Ministro das Relações Institucionais, Berzoini. Para que se concretize esse
pleito, melhorando aquele estádio para receber a primeira do Brasil. É para melhorar, para aplicar um pouquinho
daquilo com que Joinville participa no cenário estadual e nacional. Mas foi muito representativa a presença do
que lá estiveram. Do sul do Estado, do Estado inteiro, até o pessoal do oeste, como eu diria – sou de lá –, como
o Celso, meu irmão, e outros tantos, muitos estiveram presentes. Até a Chapecoense veio endossar isso. Não
é só porque a Chapecoense está na primeira – e a gente quer que continue –, mas também porque acha que
vale a pena. Quer dizer, o Estado inteiro torce por isso. Então, quero cumprimentá-lo, Senador Paulo Bauer, V.
Exª que é Senador por toda Santa Catarina, V. Exª que luta por tudo isso. Nós queremos cumprimentá-lo por
essa característica, por essa luta. V. Exª, que eu conheço, e não é de hoje, não é uma pessoa que manda recado,
mas diz. É muito franco, muito prático. Os empreendedores catarinenses, por natureza, vão mais ou menos por
essa linha. E quero cumprimentá-lo, efusivamente, na tarde de hoje, pela análise que faz, em nome – até diria
– de toda Santa Catarina, da representação do Fórum Parlamentar e também de nós, Senadores, aqui nesta
Casa – até quem ainda vai assumir no meu lugar, Dário Berger, lá esteve. Quer dizer, éramos quatro Senadores
por Santa Catarina. Quer dizer, Joinville mobiliza. V. Exª representa todos, sem dúvida alguma.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – Muito obrigado, Senador Casildo. Incorporo seu aparte ao meu pronunciamento.
É bom esclarecer e informar: quando se fala, como eu estou falando aqui, de futebol, alguém poderia
supor que esse não é um tema da maior importância dentro de um contexto de análise política e institucional
que devemos fazer aqui no Senado.
Mas é muito importante ressaltar que, em Santa Catarina, se temos três times, hoje, na Série A e dois
na Série B – e continuaremos, com certeza, tendo essa posição, pelo menos, no ano que vem –, é porque, no
nosso Estado, o futebol não é visto apenas como esporte para disputa. Ele é visto também como atividade de
entretenimento da população, que tem um empenho, uma dedicação muito grande ao trabalho, diariamente,
e tem como atividade, como lazer, como momento de descontração os momentos desportivos que acontecem em várias cidades do Estado, graças à participação dessas equipes nos grandes campeonatos. Por isso, o
esporte lá é levado muito a sério.
Nós cumprimentamos todos os dirigentes esportivos de Santa Catarina, especialmente o Presidente da
JEC, Nereu Martinelli, bem como o técnico campeão do JEC, Hemerson Maria, que hoje, como já disse, estará
lá em Varginha, em Minas Gerais, tentando conquistar mais alguns pontos.
De qualquer forma, espero, Srªs e Srs. Senadores, que o Governo Federal preste atenção a esse pleito e
o atenda. É um pleito de pequena expressão dentro do contexto da grandeza dos recursos de que o Governo
Federal dispõe. Mais do que isso, é um pleito que vai motivar todos os catarinenses, especialmente aos esportistas, aos joinvillenses, aos torcedores do JEC para que continuemos trabalhando em favor do engrandecimento do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem.
Para uma comunicação inadiável, Senador Waldemir Moka.
Farei algumas leituras enquanto S. Exª vai à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador Humberto Costa apresentou o Requerimento n° 905, de 2014, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos dias 17 a 21 de novembro de 2014,
para participar de evento na Câmara Americana de Comércio, que ocorrerá em Washington D.C, nos Estados
Unidos da América.
Nos termos do §4° do art. 40 Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer favorável oferecido
à matéria pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado na forma regimental.
É o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento n° 905, de
2014, do Senador Humberto Costa.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Requerimento n° 914, de 2014, do
Senador Roberto Requião, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
dos trabalhos da Casa, nos dias 22 a 28 de novembro do corrente ano, para participar de Missão Oficial Internacional ao Vietnã, a convite da Assembleia Nacional da República Socialista do Vietnã; e comunica, nos termos
do art. 39, I, do Regimento Interno, que estará ausente do País nesse período.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Depois eu vou ler os outros.
Passo a palavra, de imediato, ao Senador Waldemir Moka, para uma comunicação inadiável.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Presidente Paulo Paim.
Eu ocupo esta tribuna, Presidente, neste dia, para fazer uma homenagem a duas personalidades do meu
Estado, Mato Grosso do Sul, as quais não estão mais entre nós e que merecem ser honradas pela sua trajetória
em vida. Elas deixaram saudades, cada uma a seu tempo.
No dia de ontem, completaram-se oito anos da morte de um dos maiores Senadores do meu Estado e
deste País, meu amigo, companheiro, o saudoso Senador Ramez Tebet. Homem público raro, amigo e pai de
família atencioso, Ramez foi um dos Parlamentares que fizeram despertar em mim o desejo de seguir carreira
na política.
Ramez está na lista dos maiores políticos do Brasil, fazendo companhia a Ulysses Guimarães, Tancredo
Neves, Mário Covas, entre outros. Felizmente, Ramez serviu todo esse tempo ao meu Mato Grosso do Sul, figura com a qual me relacionei ao longo da minha vida política, e já passam mais de 32 anos, Sr. Presidente.
No ano em que se completam oito anos de sua morte, Ramez, certamente, está orgulhoso por ver sua
filha, Simone Tebet, eleita Senadora também por Mato Grosso do Sul. Simone, mulher que foi Prefeita, duas
vezes, de Três Lagoas, cidade de Ramez, Deputada Estadual e atual Vice-Governadora, ocupará o lugar que foi
do seu pai. Que seja bem-vinda a esta Casa, que seu pai tanto honrou, Senadora Simone Tebet.
A segunda personalidade à qual me referi no início desta fala é Manoel de Barros, cuja caminhada se
encerrou no último dia 13, em Campo Grande, onde vivia. Morto aos 97 anos de idade, o poeta deixa uma lacuna na Literatura brasileira.
Manoel de Barros, reconhecido, nacional e internacionalmente, como um dos escritores mais originais do
século, era um dos representantes da Geração de 1945 e ganhador de vários prêmios, entre eles dois Jabutis.
Advogado e fazendeiro, foi criado em Corumbá, em pleno Pantanal Sul-Mato-Grossense, e escreveu seu
primeiro poema aos 19 anos, mas só bem mais tarde ganhou projeção nacional.
Autor de dezenas de livros editados em diversos países, uma de suas obras mais conhecidas é o Livro
sobre Nada, de 1996. Escrevendo “sobre nada”, o autor traduziu como ninguém as belezas do Pantanal e a simplicidade da natureza: “Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas – é de poesia que elas estão
falando. Natureza é uma força que inunda como os desertos”, dizia. “Caramujo-Flor”, “grande poeta das coisas
pequenas”, como era chamado, cresceu com os pés no barro. Na fronteira, Sr. Presidente, nós usamos uma expressão em guarani para dizer pés no barro: pynandí. Desde muito menino, descobriu o valor das chamadas
coisas desimportantes, transformadas em versos na sua escrita. Com uma linguagem inovadora, o poeta sul-mato-grossense manejava as palavras como ninguém.
“Sou livre para o silêncio das formas e das cores”, escreveu um dia o poeta. Que sua liberdade possa inspirar hoje e sempre e que Manoel de Barros possa alçar o voo que o homem “que foi aparelhado a gostar de
passarinhos” sempre almejou.
Assim, diante dessa pequena homenagem a essas figuras expressivas da política e da literatura brasileira
e sul-mato-grossense, encerro este pronunciamento citando um verso do próprio Manoel de Barros, que diz:
“Do lugar onde estou, já fui embora”.
Muito obrigado.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª me permite um aparte, Senador?
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Pois não.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador Moka, vou começar com Manoel de Barros, que V. Exª cita por último, terminando com uma linda poesia. Manoel de Barros encantou o Pantanal, engrandeceu-o. Acredito que agora, em companhia do Ramez Tebet, esse grande ex-Vice-Governador, Senador,
Presidente do Senado Federal, e que lá em cima também se encontra...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – E que era amigo de Manoel de Barros.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Grandes amigos. Ramez vivia conosco em Santa Catarina. Amigos nós éramos. Assumimos juntos aqui, em 1995, no Senado. Ele era extraordinário. Vivia
balbuciando, quando podia, outras coisas, cansado, mas falava no Pantanal. Os dois lá em cima devem estar
trocando ideias. E com as poesias de Manoel de Barros, devem estar encantando até os céus do seu Pantanal. E a Simone, filha de Ramez Tebet, que foi Prefeita de Três Lagoas, Vice-Governadora, ainda hoje, vem
para cá para fazer companhia a um grande Senador que é V. Exª. Para nós, de Santa Catarina, e para nós brasileiros, pessoas da estirpe de V. Exª, de Simone, de Ramez Tebet, de Manoel de Barros, sem dúvida alguma,
engrandecem não só o Mato Grosso do Sul, não só o Pantanal, não só o Brasil, mas os céus onde os dois já
se encontram. Obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Casildo Maldaner, lembro-me da amizade de V. Exª, do Senador Luiz Henrique, de tantos outros aqui que conviveram com o Senador Ramez Tebet.
Ontem, fez oito anos que o Ramez deixou de conviver aqui conosco. Mas tenho certeza de que ele está muito
orgulhoso, porque a sua filha, sua herdeira política, Simone Tebet, um dos quadros mais importantes do meu
Estado, sem dúvida nenhuma...
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ... vai ocupar o lugar legitimamente que foi do
seu pai e vai honrar, assim como o Ramez sempre honrou, o nosso Estado e o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Waldemir Moka, só o depoimento de um minuto. No debate da Lei das Falências, fiz um convite ao Senador se ele podia ir ao Rio Grande
do Sul. De pronto, ele aceitou, fez uma bela conferência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tudo
por conta dele. Fez a gentileza, porque para mim era importante. Ele foi lá, ficou dois dias, depois foi embora
para o seu Mato Grosso. Cumprimento V. Exª pela homenagem que faz a ele.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Esse era o nosso Ramez Tebet, Senador Paulo Paim.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Pedro Simon, como orador
inscrito. Em seguida, Senador Cristovam, pela Liderança.
Farei a leitura de requerimentos, enquanto o Senador Simon vai à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Requerimento nº 916, de 2014, do
Senador Antonio Aureliano, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa, no período de 22 a 30 de novembro do corrente ano, para representar o Senado em
audiência com o Sumo Pontífice, em Roma, Itália; e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno,
que estará ausente do País nesse período.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – E, por fim, Requerimento nº 915, de
2014, do Senador Anibal Diniz, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 04 a 09 de dezembro do corrente ano, para participar da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP20, a realizar-se em Lima, no Peru; e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento da Casa, que estará ausente do País
nesse período.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Pedro Simon.
Com a palavra, pela ordem, Senador João Capiberibe. Com a tolerância do Senador Simon.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer o registro de que nos visita, o Vice-Chefe da Missão do Irã, no Brasil, o Embaixador Mahdi Rounagh e nos traz um convite para participar de uma Conferência Internacional denominada: “O mundo contra a
Violência e o Extremismo”, que vai ser realizada em Teerã, entre os dias 9 e 10 de dezembro de 2014. Nós agradecemos o convite. E esse convite é estendido aos Senadores e Senadoras desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Nossos cumprimentos, também, as
palavras são nossas, em nome da Mesa do Senado.
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu prezado Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto aqui, e é a quinta vez que venho tratar da mesma matéria. Sinceramente, eu fico a pensar, aonde nós vamos chegar. Esta, sinceramente, de o Sr. Cerveró:
Depois das prisões de Paulo Roberto Costa e Renato Duque, o próximo diretor [...] a colocar as barbas de
molho é [...] Nestor Cerveró. [Essa é a notícia.]
Além de ter seu nome citado nas delações premiadas por relacionar-se com o lobista Fernando Baiano,
Cerveró terá que se defender no âmbito da CGU. A defesa de Cerveró foi comunicada este mês de uma
nova investigação aberta em Brasília.
A CGU questiona dois pontos: movimentações financeiras atípicas de Cerveró [...] e a compra de uma
casa na Região Serrana por 100 000 reais, e a posterior venda [dessa mesma casa] por 850.000 reais.
A defesa de Cerveró afirma ter argumento para todos os questionamentos. [Prestem atenção, meus
irmãos.]
A defesa de Cerveró partiu para uma estratégia que, de tão ousada, parece quase impossível de
prosperar. Silenciosamente, entrou com uma ação na Comissão de Ética Pública da Presidência [da
República] transferindo a responsabilidade pela compra da refinaria de Pasadena para [a Senhora]
Dilma Rousseff.
Para a defesa de Cerveró, se houve gestão temerária na Petrobras, cabe [...] [à Presidência da República] – ex-presidente do Conselho de Administração [ex-Ministra de Minas e Energia, atual Presidente da
República] [...].
Ora, Sr. Presidente, ninguém da oposição, ninguém em sã consciência imaginaria entrar com uma proposta desse cabimento. Uma notícia dessa, correndo o mundo... Como fica a Petrobras, como ficamos nós,
brasileiros, nesse sentido?
Isso mostra em que grau o entendimento, o relacionamento, o diálogo entre as pessoas está neste momento. Eu diria o grau de alucinação e da angústia que, neste momento, há nas lides governamentais.
O Sr. Cerveró sabe que vem uma ducha de argumentações contra ele. É muito simples: entra com uma
ação no Conselho de Ética contra a Presidente da República. A responsabilidade é dela, ela era a Presidente,
ela era a Presidente do Conselho, ela era a Secretária de Minas e Energia.
Isso mostra, Sr. Presidente, que se nós não tomarmos providência, se nós não entendermos a nossa responsabilidade, eu não sei aonde iremos chegar.
Eu fui o primeiro a falar, ontem, nesse assunto e, lá do gabinete, acompanhei o longo debate de um Líder
do PSDB com tantos e tantos Parlamentares aqui.
Interessante como a defesa do Governo agora é diferente. Interessante como agora se analisa de uma
forma absolutamente diferente. Agora se sabe que o problema existe, que ele é real e que nós vamos ter de
enfrentá-lo.
A Presidência da Petrobras, hoje, entrou com ação civil contra o ex-Presidente da Petrobras, o Sr. Gabrielli.
O Conselho de Administração da Petrobras decidiu [...] encaminhar pedido de abertura de ação contra
15 funcionários – incluindo José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da estatal, e Nestor Cerveró, o ex-diretor
da área internacional, além de dois estrangeiros.
A decisão é devido à polêmica compra em 2006 da refinaria de Pasadena, no Texas, responsável por um
prejuízo de US$792,3 milhões.
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Outra notícia também importante é a que saiu hoje:
A Polícia Federal encontrou indícios de que os pagamentos de propinas revelados pela Operação Lava
Jato continuam sendo feitos na Petrobras. Relatório da última etapa da investigação diz que o esquema
“apresenta continuidade mesmo após a demissão do então diretor Paulo Roberto Costa” e “assola o país
de Norte a Sul até os dias atuais”.
A PF vai apurar pagamentos feitos pelas empreiteiras ao doleiro Alberto Youssef já em 2014 para encontrar obras em que pode ter havido propina.
Outra notícia da maior importância: “Ao ouvir depoimentos de Paulo Roberto e Youssef, os policiais concluíram que o esquema ‘vai muito além das obras contratadas pela Petrobras’ e atinge outras áreas...’”
Além da Petrobras, são vários outros os setores que estão contaminados pela mesma equipe.
“Essas empresas tinham interesse em outros ministérios capitaneados por partidos. Se você cria um problema de um lado, pode criar um problema do outro. Então, no meu tempo lá, eu não me lembro de ter
nenhuma empresa deixado de pagar”, declarou Paulo Roberto.
Diz o Sr. Paulo Roberto, na sua manifestação, que não se lembra de ter nenhuma empresa deixado de pagar.
Meu Deus, mas está escrito aqui: “As empresas investigadas por participar do esquema doaram dinheiro
para 12 dos 32 Deputados da CPI que apura irregularidades na Petrobras na campanha deste ano”. Acho que
uma afirmativa que nem essa tem que ter resposta. Ela atinge esta Casa, atinge a CPI, atinge 12 dos 32 membros da CPI!
Corre à boca pequena, pelas ruas de Brasília, que o Jornal Nacional já vai trazer, hoje, a primeira lista de
políticos que estariam comprometidos no esquema da Petrobras.
Mas essa afirmativa do Sr. Paulo Roberto de que 12 dos 32 Deputados da CPI receberam dinheiro da doação dos empreiteiros realmente é séria.
Contribuíram ainda com outros sete líderes partidários, da base aliada e da oposição, que também participam de reuniões da comissão. As doações somam R$3,9 milhões”.
Esta nota realmente é importante. Ela soma de uma maneira estranha nesta Casa. Nós já fizemos muitas
queixas de como são os nossos presídios, da maneira como vivem os nossos presidiários, mas agora vem a notícia: “Os executivos das empreiteiras que prestaram depoimento no fim de semana – e estão presos e, muitas
vezes, dormindo em colchões no chão – disseram receber salário de até R$3 milhões por ano”.
Esse realmente é um fato novo. Eu dizia, desta tribuna, muitas vezes, que, no Brasil, só vai para cadeia
ladrão de galinha; agora a informação é que executivos que ganham R$3 milhões por ano estão dormindo no
chão, em colchão, sem cama.
Eu não sei, mas eu volto a repetir: alguma coisa deve ser feita. As informações que correm e o debate que
existe é no sentido de que são várias as zonas, são vários os setores atingidos por essa realidade.
Eu fico a me perguntar: dramático fim de Governo? Sim. Mas eu continuo a me perguntar: e como constituir um novo Governo com essa mesma matéria-prima, com essa gente, com esse espírito e com essa realidade?
Olha, eu não vi, na minha longa vida pública, uma situação tão dramática e tão cruel como esta da nossa Presidenta.
A Presidenta Dilma vem aqui e vai ter que se defender. Mais do que se defender – porque acho que é
uma defesa quase impossível –, ela vai ter de tomar providências no sentido de que se altere essa realidade,
que busque um rumo, que busque uma determinação que entenda que isso acabou e que a empresa continue sobrevivendo.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – E a Presidente Dilma vai ter que escolher o Governo,
vai ter que montar um governo neste País, com esses 28 partidos que têm representação na Câmara e com a
realidade que aí está.
Olha, se Jesus Cristo, quando passou pela Terra, escolheu 12 e errou no que tinha que ter mais certeza,
que foi Judas Iscariotes, o Ministro da Fazenda dele, o que cuidava do dinheiro, se escolheu mal, como ficará a
situação da Presidente Dilma ao escolher os membros do seu Governo?
Todos nós recebemos com respeito a sua indicação da atual dirigente. Infelizmente, acho difícil ela ficar.
As acusações feitas existem, mas o que acho mais sério é que, quando saiu a notícia de que seria pedido blo-
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queio dos bens dos membros da diretoria da Petrobras, no dia anterior ao bloqueio, ela passou todos os bens
para seus filhos. Uma decisão ilógica para quem não tem nada a temer.
O Presidente Lula seja talvez o maior responsável que temos hoje com relação ao futuro. Acho que o
Presidente Lula, em vez de forçar ou tentar fazer a construção de um ministério ao seu prazer, da maneira que
ele acha, deve prestigiar a Presidenta para que ela possa escolher um governo com o qual possa governar e
possa começar a readquirir, se possível, tomara que seja, a confiança do País.
Eu não vi uma situação que nem esta.
Pois não.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador Pedro Simon, eu nunca me esqueço de
V. Exª nos anos 90, quando houve aquela Operação Mãos Limpas na Itália, aquelas transformações que V. Exª
abordava muito aqui, no Senado. V. Exª trazia isso. Quando vejo V. Exª falar agora dos dramas que estamos a
viver no Brasil, parece que é o momento também para isso, até em vez de criar uma diretoria para controlar
essas questões de transparência e tal, no caso do Petrobras. Não sei se é isso. Não sei, não sei. Eu não sei até se
a própria Graça Foster se entregasse, se ela se imolasse para uma transformação, uma transparência de novos
momentos, de um novo Brasil, de sacudirmos isso, como V. Exª diz, para começar algo republicano, transparente... Sei que cortar na própria carne dói, mas, se for pelo bem de todos, pelo bem da transparência, pelo bem da
Nação, para voltar uma credibilidade ao Brasil – o mundo está de olho em nós –, até para que a Presidente mais
descansada comece o novo mandato, com mais um pouco de tranquilidade, para sair um pouco desse Golfo
Pérsico... Espero que este momento, este novembro, esta novembrada que estamos a viver, seja um novo limiar.
V. Exª, Senador Pedro, para nós é uma pedra, uma rocha. E, como Cristo disse, como está na Bíblia em relação
ao outro Pedro, sobre o qual se edificou a força da própria Igreja, V. Exª está pregando aqui nos últimos tempos. Eu sei que V. Exª pensa nisto, nos fundamentos para começar um novo mandato, um novo exercício, com
mais tranquilidade para o Brasil, também para que o mundo venha para cá e diga que aqui há transparência
e credibilidade, que dá para apostar. Acho que é isso que V. Exª pensa. Eu sei, a gente vê, a gente acompanha.
Acho que esse seria o melhor caminho para todos nós.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Muito obrigado a V. Exª. Muito obrigado.
Faço questão de ler aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – ...o que foi publicado na Folha de S.Paulo. Frei Betto
diz: “PT despolitizou País nestes 12 anos.”
Diz ainda Frei Betto:
A disputa presidencial se resumiu em um verbo predominante na campanha: desconstruir. Em 12 anos de
Governo, o PT construiu, sim, um Brasil melhor, com índices sociais “nunca vistos antes na história deste
País”. Porém, como partido, houve progressiva desconstrução.
A história do PT tem seu resumo emblemático na fábula “A cigarra e a formiga”, de Esopo, popularizada
por La Fontaine. Nas décadas de 80 e 90, o partido se fortaleceu com filiados e militantes trabalhando
como formigas na base social...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) –
...obtendo expressiva capilaridade nacional graças às Comunidades Eclesiais de Base (Fora do microfone.), ao sindicalismo, aos movimentos sociais, respaldados por remanescentes de esquerda da antiditadura e intelectuais renomados.
No fundo dos quintais, havia núcleos de base. Incutia-se na militância formação política, princípios ideológicos e metas programáticas. O PT se destacava como o partido da ética, dos pobres e da opção pelo
socialismo. À medida que alcançou funções de poder, o PT deixou de valorizar o trabalho da formiga e
passou a entoar o canto presunçoso da cigarra.
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O projeto de Brasil cedeu lugar a um projeto de poder. O caixa do partido, antes abastecido por [milhares de] militantes, “profissionalizou-se”. Os núcleos de base desapareceram. E os princípios éticos foram
maculados pela minoria de líderes envolvidos em maracutaias.
Agora, a cigarra está assustada. Seu canto já não é afinado nem ecoa com tanta credibilidade.
Decresceu o número de sua bancada no Congresso Nacional. A proximidade do inverno é uma ameaça.
Mas onde está a formiga com suas provisões?
Em 12 anos, os êxitos de políticas sociais e diplomacia independente não foram consolidados pela proposta originária do PT: “organizar a classe trabalhadora” e os excluídos.
Os avanços socioeconômicos coincidiram com o retrocesso político. Em 12 anos de governo, o PT despolitizou a nação. Preferiu assegurar governabilidade...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) –
... com alianças partidárias, muitas delas espúrias, em vez de estreitar laços com seu esteio de origem, os
movimentos sociais (Fora do microfone.).
Tomara que Dilma cumpra sua promessa de campanha de avançar nesse quesito, sobretudo no que diz
respeito ao diálogo permanente com a juventude, os sem-terra e os sem-teto, os povos indígenas e os
quilombolas.
O PT até agora robusteceu o mercado financeiro e deu passos tímidos na reforma agrária.
Agradou as empreiteiras e pouco fez pelos atingidos por barragens.
Respaldou o agronegócio e aprovou um Código Florestal aplaudido por quem desmata e agride o meio
ambiente.
É injusto e ingênuo pôr a culpa da apertada e sofrida vitória do PT nas eleições de 2014 no desempenho
de Dilma.
Se o PT pretende se refundar, terá que abandonar a postura altiva de cigarra e voltar a pisar no chão duro
do povo brasileiro, esse imenso formigueiro que, hoje, tem mais acesso a bens materiais, como carro e telefone celular, mas nem tanto a bens espirituais: consciência crítica, organização política e compromisso
com a conquista de “outros mundos possíveis”.
Recebo uma informação aqui, Sr. Presidente, e acho que é importante que eu a leia: “CPI Mista da Petrobras aprova acareação entre Cerveró e Paulo Roberto Costa”. Que bom! Na hora em que sai uma notícia dizendo
que 12 dos 30 membros recebem dinheiro das empreiteiras, a CPI vem com essa notícia positiva.
A CPI Mista da Petrobras aprovou nesta terça-feira (18) a realização de acareação entre os ex-diretores...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) –
... da estatal Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa. O autor do requerimento (Fora do microfone.), Deputado Enio Bacci (PDT–RS), argumentou que, em depoimento à Polícia Federal, Costa fez diversas acusações contra Cerveró.
Ainda será definida data para a acareação.
Quando foi ouvido pela CPI mista, em setembro, Cerveró refutou qualquer envolvimento em caso de corrupção na Petrobras. Disse também desconhecer qualquer participação direta de Paulo Roberto Costa
nos acertos empresariais para a compra da refinaria de Pasadena (EUA). Por isso, Bacci considera essencial colocar um diante do outro, numa tentativa de esclarecer as dúvidas sobre os fatos investigados.
– Por que não colocá-los frente a frente? Isso não é o momento de fazer economia. Não vem com discurso
que trazer alguém aqui é gastar dinheiro público – argumentou o deputado.
O Senador José Pimentel (PT – CE) lembrou que Paulo Roberto Costa já esteve no Congresso e evocou o
direito de ficar calado. Avaliou, por isso, que a acareação não produzirá resultados.
– Para gerar matéria para a imprensa, não precisamos...
(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) –
...gastar dinheiro público para trazer gente com delação premiada já firmada – afirmou Pimentel.
Com todo o respeito ao Senador Pimentel, fico com a decisão da Comissão.
Eu já termino, Sr. Presidente. Afinal, serão quase cinco horas até que saia o Jornal Nacional com o noticiário, para vermos o que pode acontecer. Até lá falamos à vontade. Mas aconselho todos aqui a assistirem ao
Jornal Nacional. Parece-me que há um novo capítulo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se V. Exª me permite, Senador Pedro Simon,
apenas quero dizer que, ainda na semana passada, eu li o artigo do Frei Betto “A Cigarra e a Formiga” e considero que se trata de uma reflexão importante para todos nós do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS) – Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –

ORDEM DO DIA
Há, sobre a mesa, Requerimento nº 928, de 2014, de urgência para o Projeto de Resolução nº 54, de 2014.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, passa-se à apreciação da matéria, conforme solicitação do Senador
baiano Walter Pinheiro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É o de Alagoinhas, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Tem o nosso aplauso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, de 2014
(Apresentado como conclusão do Parecer nº 896, de 2014, da CAE, Relator: Senador Cyro Miranda),
que autoriza o Município de Alagoinhas, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de
até onze milhões e quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América.
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já de imediato, quero agradecer a todas as Lideranças que nos deram apoio para que essa urgência
viesse ao plenário e, ao mesmo tempo, quero fazer um agradecimento especial a um Senador que, provavelmente, vai ganhar não só o título de cidadão de Alagoinha, mas também o título de cidadão baiano, por conta
de tudo que já tem nos ajudado: o Senador Cyro Miranda, que foi o Relator desta matéria, Senador por Goiás,
que demonstrou não só um apreço pela Bahia, mas também um apreço às questões dessa natureza, reconhecendo a importância da aprovação dessas matérias.
V. Exª auxilia, Senado Cyro, os Municípios e os Estados. Todos nós sabemos que essas operações têm se
tornado a alternativa principal para Estados e Municípios aplicarem em infraestrutura, em investimentos e, inclusive, no desenvolvimento econômico de cada região, principalmente por conta da difícil vida que levam os
Municípios em relação à arrecadação. Consequentemente, há a dificuldade de, com receitas próprias, patrocinarem qualquer tipo de investimento. Portanto, quero agradecer a todos.
Eu até brinquei, Senador Jorge Viana. O Município de Alagoinhas foi, no passado, a nossa principal referência no setor ferroviário. Falo desse Município porque nele residiu minha família, meus pais e irmãos. Eu,
como sou fim de rama, já nasci em Salvador. Meu pai pegou o trem de Alagoinhas e foi morar no subúrbio ferroviário. Então, nasci no subúrbio ferroviário, em Salvador. Inclusive, Pedro Taques, o hospital que V. Exª quer
visitar está nesse subúrbio ferroviário em que nasci.
Portanto, essa cidade hoje é um polo importante na área de bebidas, até por conta da água de Alagoinhas.
A boa água que há no subsolo do Município de Alagoinhas foi motivo suficiente para que as empresas – não
quero citar os nomes aqui – optassem por transferir suas unidades de fabricação e, portanto, de envasilhamento da água, ou até a produção de sucos, de refrigerantes e de cerveja. Para quem é tomador de cerveja – eu
não bebo –, quero lembrar que dizem que, para a cerveja, o mais importante não é a cevada, mas, sim, a água.
Então, Alagoinhas entra com essa água para contribuir com o desenvolvimento.
Perdemos, é verdade, Senadora Lídice, o polo ferroviário, que eu espero resgatar com um projeto que
apresentamos desde a nossa campanha em 2010 e que, agora, é reafirmado pelo nosso Governador eleito,
Rui Costa, no sentido de retomar o eixo ferroviário do velho trem de Alagoinhas. De Alagoinhas, Senador Jorge, o trem partia para outros cantos, até Aracaju, até o extremo norte da Bahia, sendo, portanto, um ponto de
integração.
Falo muito dessa ferrovia pela vivência que tive enquanto criança, já que meu pai era chefe de trem. Passei
boa parte da minha infância e da minha adolescência andando nos vagões ou, como os ferroviários costumavam chamar, no breque, que era o compartimento do trem que os servidores, o chefe, o fiscal, o guarda-freios,
todos eles utilizavam como ponto de apoio.
Esse recurso é destinado para o Município de Alagoinhas, para melhorar suas condições de infraestrutura e o atendimento à população daquele importante Município da nossa querida Bahia, hoje comandado do
ponto de vista administrativo pelo Prefeito Paulo Cezar.
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Estamos aqui, na nossa bancada do Senado, cumprindo a nossa parte, entrando com essa contribuição,
que, com certeza, será apoiada pelo Senador João Durval e pela Senadora Lídice, que vai também se pronunciar aqui. Esse é um importante recurso para o Município de Alagoinhas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Walter Pinheiro.
Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata, na discussão do projeto em turno único.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tanto eu quanto o Senador Walter Pinheiro tivemos presença hoje na CAE para
garantir a votação e a urgência. Agradecemos a solicitação ao Senador Cyro Miranda. Queríamos garantir ao
povo de Alagoinhas, ao Prefeito Paulo Cezar, à Secretária de Infraestrutura, Drª Sônia Fontes, e a todos aqueles
que participaram dessa luta, dessa batalha, que se desenvolve há três anos, a aprovação na CAE e nas instâncias do Poder Federal dessa operação de crédito, que permitirá um grande investimento no desenvolvimento
urbano e na mobilidade da nossa querida cidade de Alagoinhas.
Alagoinhas fica a 117 quilômetros da cidade de Salvador, da capital do Estado, sempre foi um importante,
eu diria um hub ferroviário do nosso Estado no período das ferrovias e, principalmente, da ligação de Salvador
com o Recôncavo através das ferrovias. Alagoinhas era, sem dúvida nenhuma, um entreposto ferroviário fundamental para a Bahia. Hoje é muito diminuído para transporte de carga, conforme destacou o Senador Walter
Pinheiro. Nós lutamos para que volte a ter importância, inclusive numa próxima recuperação ferroviária que
ligue Salvador a Alagoinhas, à cidade de Juazeiro, ao norte do Estado, portanto.
No entanto, hoje, Alagoinhas é um dos polos industriais mais destacados do Estado da Bahia com o nosso
polo industrial de bebidas. Para nós, será essencial, assim como para a Prefeitura de Alagoinhas, para o Prefeito
Paulo Cezar, que tem dado exemplo de dedicação e de desenvolvimento para a nossa cidade. Que ela possa,
realmente, receber esses investimentos.
Como o Senador Walter Pinheiro destacou sua relação afetiva com a cidade de Alagoinhas, eu tenho
a obrigação de fazê-lo também, Senador Cristovam, já que nasci em Cachoeira, cidade que V. Exª visitou, e
conhece o seu valor histórico. Eu cheguei a Alagoinhas aos cinco anos de idade e de lá saí aos 16 para estudar em Salvador. Portanto eu me criei em Alagoinhas, em Alagoinhas eu tenho os meus amigos de infância,
de juventude, as minhas memórias de formação de cidadã. E é em nome de tudo isso, da importância dessa cidade, da importância para mim, para o Senador Walter Pinheiro, para o Senador João Durval Carneiro,
que, quando Governador da Bahia, ajudou muito a nossa cidade, que nós possamos ter a aprovação desse
crédito hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final, que será publicada na forma
regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Esta Presidência põe para apreciação
nome de autoridade.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 41, DE 2014
Mensagem nº 41, de 2014, pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Jorge Geraldo Kadri, Ministro de Primeira Classe da Carreira Diplomática do quadro do
Ministério das Relações Exteriores para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores, Relator Senador Pedro Simon. (Parecer
nº 899, de 2014–CRE)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Passa-se a votação, que de acordo com o disposto no art. 383, § 1º do Regimento Interno deve ser procedida por escrutínio secreto, em sessão secreta.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Votação de autoridade.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto se
procede à votação de autoridade, que é uma votação secreta, eu não poderia deixar de registrar a presença aqui, na
tribuna de honra, do Prefeito da cidade de onde eu sou eleitor, de Modelo, que se encontra aqui, de nome Ricardo,
por sinal Maldaner. Lá do oeste catarinense. E também, além da Senadora-mirim, como se diz, da jovem Senadora
que é lá de Marema, que aqui está também, não poderia deixar de registrar a presença do Vereador Edmar Moraes,
que é de outra cidade do oeste, lá de Maravilha, o jovem Vereador Municipal da cidade de Maravilha, oeste catarinense. Não poderia deixar de fazer o registro destas personalidades que estão na tribuna de honra. Por extensão,
aos demais jovens Senadores que aqui estão e já foram homenageados aqui no Senado hoje, numa sessão especial.
Obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Presidente Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – Para fazer inveja ao Senador Casildo Maldaner, eu quero informar, ao tempo em que saúdo os jovens Senadores, que hoje foi eleito
Presidente um jovem Senador do meu Estado do Mato Grosso do Sul para o meu orgulho. Ele teve catorze
dos vinte e sete votos, quer dizer, já demonstra uma liderança muito grande. Foi eleita uma Mesa que eu tive
a honra e o privilégio de participar.
Então, em nome do Carlos Henrique, saúdo todos os jovens Senadores e Senadoras que tomaram posse, mas que vão trabalhar aqui até sexta-feira. Um grande abraço. Os jovens precisam cada vez mais participar
ativamente, porque nós precisamos, realmente, das mudanças que este País está requerendo.
Um grande abraço a todos vocês. Eu os saúdo em nome do jovem Presidente Senador jovem do meu
Estado do Mato Grosso do Sul.
Grande abraço a vocês.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu só queria, com todo o respeito,
informar aos Senadores que se encontram nos gabinetes que estamos em votação nominal. É importante a
presença dos Senadores no plenário.
Quero cumprimentar os jovens Senadores, mas pedir, com todo o respeito aos colegas e às colegas, que
não pode, conforme o Regimento, haver manifestação no plenário, mesmo que seja com aplauso. Todos nós
estamos muito contentes com a presença de vocês. Sejam bem-vindos.
Com a palavra a querida colega Lídice.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para
saudar os jovens Senadores e Senadoras, em nome de toda a bancada da Bahia, a jovem Claudinéia, da cidade de Licínio de Almeida, que está aqui presente e representa, portanto, a bancada baiana nessa eleição de
jovens Senadores.
No entanto, eu gostaria de destacar para as Srªs e os Srs. Senadores que a maioria dos Senadores jovens
é de mulheres, o que quer dizer que aquilo que nós, mulheres, ainda não conquistamos inexoravelmente virá.
Nós teremos outro tipo de participação política no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal,
nas assembleias legislativas. E esta comprovação se dá quando nós temos esses jovens aqui presentes com
maioria de participação feminina.
A nossa luta pela participação majoritária de mulheres nos parlamentos brasileiros continua, e com a
certeza agora, Senador Moka e companheiros, de que ela está bem próxima, com a visibilidade que temos, a
visão que temos dessa eleição dos jovens Senadores.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mais uma vez eu peço aos Senadores,
Líder Eduardo Braga, meus colegas Senadores, porque estamos em votação de indicação de autoridade. É importante a presença dos colegas Senadores em plenário.
Com a palavra o Senador e Líder Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – AM. Sem revisão do orador.) – Meu Presidente Senador Jorge Viana, ao cumprimentá-lo e saudá-lo nesta Presidência, eu queria cumprimentar, de igual modo, os
demais oradores, os nossos jovens Senadores e, de forma muito especial, uma jovem Senadora do Amazonas,
a Nataly, que tive a honra de conhecer ainda há pouco, abraçá-la e dizer que esta é uma das belas iniciativas
que o nosso Senado da República possui.
Quero, portanto, saudá-los, cumprimentá-los e dizer que, na democracia, o processo de conhecimento
do Estado democrático de direito passa por um aprendizado permanente por parte da cidadania e do cidadão.
Portanto, minha saudação e meu cumprimento, em nome da Nataly, a todos os jovens que se fazem presentes
nesse belo projeto do Jovem Senador, Sr. Presidente.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora) – Obrigada.
É só para fazer também uma saudação aos Senadores-mirins que tomaram posse hoje aqui, no plenário
do Senado, e fazer uma saudação especial a Maria Cristiane Andrade, que é a Senadora-mirim representando
o Estado do Paraná, do Município de Campo Mourão.
Sejam muito bem-vindos todos os Senadores e Senadoras-mirins que estão aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos encerrar a votação.
É importante que os colegas Senadores que se encontram na Casa, e não estão no plenário venham até
o plenário. Temos votação nominal e já estamos encerrando a votação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) – Pela ordem o Senador Paulo Paim, com a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar, Sr. Presidente, a presença conosco da jovem Renata Marques, de Santana do Livramento, no Programa
Jovem Senador.
Eu a cumprimento e a todos os meninos e meninas que estão nesse programa de que tive a alegria, Senador Paulo Davim, de apresentar o projeto original, em nome, neste momento, é claro, do Senador Simon e
também da Senadora Ana Amélia. Sejam todos bem-vindos.
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Senador Paulo Davim, meus cumprimentos pela forma como tem encaminhado e presidido esse evento
tão importante que é o Projeto Jovem Senador.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 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/PMDB – AL) – Se todos já votaram, se todos já votaram, nós
vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – SIM, 45; 1 voto NÃO.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Jorge Geraldo Kadri para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Libanesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) –Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu cheguei a tempo de votar, mas não consegui, pois V. Exª concluiu. Então, gostaria de justificar. Se tivesse votado, votaria a favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra, com satisfação,
a manifestação da Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 467...
É o projeto Jovem Senador.
Esse projeto foi sugerido e proposto para a Ordem do Dia de hoje. É portanto, um dia histórico, em que
recebemos os Jovens Senadores, fizemos uma sessão pela manhã, e agora vamos votar o primeiro projeto
proposto por um Jovem Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sr. Presidente, apenas gostaria que V. Exª registrasse o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registra, com satisfação, a manifestação do Senador Magno Malta.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Peço a V. Exª para registrar o meu voto “sim” na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registra, com satisfação, a manifestação do Senador Randolfe Rodrigues.
Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu
quero parabenizar o Senado pelo projeto Jovem Senador. Hoje pela manhã, foi instalada e escolhida a Mesa
Diretora. Assim o faço em nome da representante do Estado do Pará, Raquel Iara, que está aqui conosco. É uma
aluna que fez uma redação brilhante. Por isso, foi escolhida para representar o meu Estado, o Estado do Pará.
Ela é aluna de uma escola no Tapanã, em Belém, um distrito de Belém.
Eu quero desejar a todos vocês, Jovens Senadores e Senadoras, que tenham o aprendizado melhor possível ao longo desta semana em que ficarão aqui conosco. E que possam sair daqui com a consciência política,
para que, no futuro, alguns de vocês, jovens hoje, possam seguir a carreira política, candidatando-se e podendo chegar, se Deus quiser, a representar o Estado de cada um de vocês – a Iara, o Estado do Pará – no Senado
Federal, como eu o faço agora, com muito orgulho.
Parabéns a todos.
O SR. KAKÁ ANDRADE (Bloco Apoio Governo/PDT – SE) – Presidente, para registrar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Kaká Andrade, a Presidência
registra, com satisfação, a manifestação de V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – PB. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero só ter
o direito de, em nome da Paraíba, abraçar o jovem Kaique, que veio de Pocinhos para representar nosso Estado no Jovem Senador.
É mais um testemunho da seriedade desse programa, que, ano a ano, ganha mais adeptos, em virtude
da credibilidade e do sonho daqueles que não veem a criminalização da política como uma solução, mas, sim,
o aperfeiçoamento democrático do Estado.

Novembro de 2014

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 19

217

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Vital do Rêgo.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 467, DE 2012
(Em urgência – Requerimento nº 903/2014)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2012, de iniciativa da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (proveniente da Sugestão nº 12, de 2011, do Programa Senado Jovem Brasileiro), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional”, para incumbir o sistema de ensino de identificar os estudantes
de baixo rendimento e inseri-los em plano de recuperação.
Parecer sob nº 829, de 2014, Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CE (Substitutivo).
A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 903,
de 2014.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador
Paulo Davim, para que rapidamente discuta o projeto.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, Srªs Jovens Senadoras e Srs. Jovens Senadores, os que nos assistem pela TV Senado e pela Rádio Senado, hoje nós vivenciamos um momento histórico. Depois do terceiro ano do projeto
Jovem Senador, votam-se, no plenário desta Casa, dois projetos oriundos desse trabalho incansável da equipe
de apoio do Senado Federal e da lavra do programa Jovem Senador.
São dois projetos que foram debatidos pelos jovens, jovens de escolas públicas de toda parte do Brasil,
que trouxeram, nessa edição de 2011, uma preocupação concreta com o nível da educação brasileira. Eles apresentaram dois projetos maravilhosos, que, depois de tramitar inicialmente pela Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, foram discutidos, debatidos e aprovados na Comissão de Educação, e agora chegam
ao Plenário desta Casa para apreciação de todos os Senadores. E eu tenho absoluta certeza da sua aprovação.
O primeiro projeto é de autoria da Jovem Senadora Rafaela Silva, em 2011. Ela se preocupa com o desempenho dos alunos. Ela se preocupou com o baixo aprendizado dos alunos na escola pública e colocou,
como sugestão, que as escolas se responsabilizassem pelo diagnóstico dessas crianças, desses jovens que estão
apresentando um baixo desempenho. Mas Rafaela também apontou saídas: procurou oferecer como solução
o apoio, um trabalho de reforço escolar, e também sugeriu a visita de educadores ao ambiente familiar e, por
último, a possibilidade de ser avaliado por um apoio psicológico.
Então, é exatamente disto que a nossa escola precisa: detectar os estudantes que estão apresentando
baixo desempenho; mas não só detectar, apresentar também as soluções para esses jovens, para que eles possam ter o desempenho adequado.
Eu diria que esse projeto é um projeto amadurecido, um projeto que, apesar de ter partido de uma Jovem Senadora, parece até que esse debate foi realizado num ambiente de Senadores eleitos pelo voto popular,
tamanha maturidade, tamanho alcance das soluções apresentadas por esse projeto Jovem Senador!
Da mesma forma, Sr. Presidente, eu quero elogiar o outro projeto que já vai ser votado, de autoria de
Adriele Henrique, que estabelece os insumos mínimos, levando em consideração o número de alunos por escola, para que essa escola possa oferecer a esses estudantes o desempenho necessário, para que eles possam
evoluir como estudantes e evoluir na vida. Sem o insumo mínimo garantido por lei, fica difícil a escola pública
oferecer para esses jovens as condições necessárias para que eles possam avançar na vida escolar e avançar,
sobretudo, como cidadãos e como cidadãs.
São dois belos projetos.
Portanto, quero brindar. Eu que estou à frente desse projeto, sinto-me contemplado, sinto-me coroado
pelo êxito desse projeto e, sobretudo, pelas propostas que esse projeto Jovem Senador, do Senado Federal,
traz para votação no plenário.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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Discussão do projeto e da emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, nós declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Votação da Emenda nº 1, substitutivo da CE, que tem preferência regimental.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final do vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à sua imediata apreciação, em turno suplementar.
Discussão do substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o substitutivo, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação do substitutivo.
Encerrada a discussão, sem emendas – é o Regimento –, o substitutivo é dado como definitivamente
adotado sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há outro projeto, igualmente proposto
e defendido pelo Senador Paulo Paim.
Item 1:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2012
(Em urgência – Requerimento nº 902/2014)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2012, de iniciativa da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (proveniente da Sugestão nº 25, de 2011, do Programa Senado Jovem Brasileiro) que, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional”, para assegurar a presença de professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino.
O Parecer sob nº 828, de 2014, da CE, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim,é favorável, com a Emenda
nº 1, da Comissão de Educação, de redação.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia em regime de urgência, nos termos do Requerimento 902.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, nós declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, da Comissão de Educação. Senadora Lídice da Mata, Senador José Agripino.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir a redação final, nós declaramos encerrada discussão da redação final.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2005
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador Cristovam Buarque, que altera o art. 45 da Constituição para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
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Parecer sob nº 105, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação para o segundo turno.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para
explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da CCJ, Relator: Senador Demóstenes Torres.
5
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.
6
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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2013
Votação, 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.
8
ROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53, DE 2007
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 56, de 2009)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Almeida Lima, que revoga o inciso VII do art. 20 da
Constituição e o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis.
Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição da PEC nº 56, de 2009, que tramita em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 56, DE 2009
(Tramitando em conjunto com a PEC nº 53, de 2007)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella, que acrescenta o art. 97 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos
de marinha e seus acrescidos aos foreiros,ocupantes, arrendatários e cessionários.
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Parecer sob nº 490, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Ricardo Ferraço, favorável à PEC nº 53, de 2007,
que tramita em conjunto, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece, e pela rejeição
da PEC nº 56, de 2009.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46, DE 2013
Segunda 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.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2014
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2014,
tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de
4 de junho de 1998, para prever a isonomia remuneratória entre os policiais e bombeiros militares dos ex-Territórios
e os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal.
Parecer nº 806, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Romero Jucá, favorável.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2014 – COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2014 – Complementar (nº 276/2002
– Complementar, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, que determina os casos em que forças estrangeiras possam
transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente.
Parecer favorável, sob nº 626, de 2014, da CRE, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
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 (cursos de mestrado e doutorado à distância).
Parecer sob nº 264, de 2014, da CE, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com adequação redacional que propõe.
14
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2012
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012
(nº 5013/2013, naquela Casa), do Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho
de 1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001.
Parecer sob nº 820, de 2014, da CCT, Relator ad hoc: Senador Aníbal Diniz, pela rejeição do Substitutivo da Câmara, salvo quanto:
– a ementa; ao art. 1º, caput e § 2º; art. 6º, inciso VII; art. 7º, caput, §§ 9º e 10; art. 9º; art. 10; art. 11;
art. 12, caput, §§ 1º e 2º; art. 15; art. 19, §§ 1º e 2º; art. 21; e arts. 28 a 30.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2013 (nº 5.171/2013, na Casa de origem), que altera a redação do § 1º do art. 53 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os Registros Públicos, para dispor sobre o registro do nome e do prenome que forem dados ao natimorto.
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Parecer sob nº 249, de 2014, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Gim, favorável, com as Emendas nºs 1
e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2005-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2005 – Complementar, do Senador Paulo Paim, que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos servidores públicos portadores de deficiência.
Parecer sob nº 1.207, de 2013, da CCJ, Relator: Senador Armando Monteiro, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 522, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 522, de 2009 – Complementar, do Senador Romero Jucá, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento de
Boa Vista, Alto Alegre, Cantá e Macajaí e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento de Boa Vista,
Alto Alegre, Cantá e Mucajaí.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.099 e 1.100, de 2010, respectivamente, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro; e da CDR, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
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 da CCJ, CI e CAE sobre o Projeto e as Emendas nºs 1 a 56-Plen
19
REQUERIMENTO Nº 1142, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.142, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo (estabelece
alíquotas do ICMS).
20
REQUERIMENTO Nº 1143, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.143, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando
que, sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo (estabelece alíquotas do ICMS).
21
REQUERIMENTO Nº 1144, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.144, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (estabelece alíquotas
do ICMS).
22
REQUERIMENTO Nº 1145, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.145, de 2013, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (estabelece
alíquotas do ICMS).
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23
REQUERIMENTO Nº 1146, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.146, de 2013, do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo (estabelece alíquotas do ICMS).
24
REQUERIMENTO Nº 1237, 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 e 382, de 2012, Complementares, a fim de que tenha tramitação autônoma (alteram a Lei de
Responsabilidade Fiscal).
25
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 a Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (formação dos professores de educação física).
26
REQUERIMENTO Nº 88, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 88, de 2014, do Senador Luiz Henrique, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 419, de 2005; 157, de 2007; 366, de 2009; 347, de
2011; e 498, de 2013, por regularem matéria correlata (pesquisas eleitorais).
27
REQUERIMENTO Nº 180, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 180, de 2014, do Senador José Pimentel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 195, de 2010; 63, de 2011; 125, 476 e 528, de 2013;
e 16, de 2014, todos Complementares, com o Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 130, 242, 481 e 701, de 2007; 90, de 2010;
246, 344, de 2011; 136 e 270, de 2012; 181, 201, 329, 353 e 354, de 2013, todos Complementares (microempresas e empresas de pequeno porte).
28
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).
29
REQUERIMENTO Nº 235, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 235, de 2014, do Senador Aloysio Nunes Ferreira,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 223 e 487, de 2013, por regularem
matéria correlata (Código Comercial).
30
REQUERIMENTO Nº 520, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 520, de 2014, do Senador Wellington Dias, que solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 168, de 2012; e 79, de 2013, por regularem
matéria correlata (serviço civil obrigatório para profissionais da saúde).
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31
REQUERIMENTO Nº 869, DE 2014
Votação, em turno único, do Requerimento nº 869, de 2014 do Senador Aníbal Diniz, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 491, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a CAE (seguro desemprego catadores de mariscos).
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
antes de encerrar a Ordem do Dia, eu pediria que V. Exª pudesse pautar o PLC nº 34, de interesse da Aeronáutica brasileira.
É consenso, é só questão de V. Exª atender ao pedido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa, V. Exª lembra, em muito
boa hora, a necessidade de nós concluirmos a votação desse projeto, que é fundamental para o País.
Nós tentamos concluir a votação, mas tivemos um problema de falta de quórum e já colocamos essa
matéria como item primeiro da pauta de amanhã.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cassol, Senador Luiz Henrique.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO. Sem revisão do orador.) – Sobre a indicação do Embaixador
do Brasil no Líbano – acabei de chegar aqui na Casa –, gostaria de confirmar que meu voto também é “sim”,
que a Mesa registrasse o voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Presidência registra a manifestação
do Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Maioria/PP – RO) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, Senador Ataídes, Senador Jayme Campos.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma
sessão em que nós aprovamos o novo Embaixador no Líbano, aprovamos também dois outros novos embaixadores. Estranhamente, só aprovamos hoje aqui um deles. Era o novo representante na Bielo Rússia e o representante na Finlândia. Eu imaginava que hoje votássemos os três.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós assumimos o compromisso, Senador Luiz Henrique, de que amanhã votaremos os outros dois nomes de embaixadores que estão na mesa.
Hoje, a pedido de alguns Senadores, concluímos mais cedo a Ordem do Dia, mas amanhã – garanto a V. Exª,
assumo esse compromisso mais uma vez – nós faremos isso.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (PROS – TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado e quero dirigir esta palavra a V. Exª, como Presidente do Congresso Nacional e Presidente desta Casa. Eu percebo que, ao
longo dos anos, o Congresso Nacional vem cometendo uma anomalia, um crime, com referência a essas contribuições compulsórias. Sr. Presidente, já é pacificado, no Supremo Tribunal Federal, por meio do acórdão do
Relator Gilmar Mendes, que essas contribuições que são repassadas às entidades do Sistema S, através do art.
149 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal pacificou o seu entendimento como tributo.
E, uma vez, tributo, Sr. Presidente, ao longo dos anos, essas receitas – que eu acredito que, este ano, devem
chegar próximas de R$25 bilhões – não estão inclusas no orçamento das receitas da União. E as nossas LDOs,
as anteriores, já mencionam que este Congresso Nacional, por meio da nossa Comissão Mista de Orçamento,
da LDO e da LOA, tem que se fazer constar, uma vez que se trata de tributos. Portanto, eu venho requerer de
V. Exª que peça ou que venha intervir junto a essa Comissão, que seja colocada no orçamento da União essa
receita que é repassada, via Receita Federal, aos entes do Sistema S – Sesi, Senai e outras mais.
Nós estamos a cometer um crime há longa data, Sr. Presidente, e a qualquer momento esse Congresso
vai ter que pagar por isso. Então, eu venho à presença de V. Exª pedir a sua interveniência. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Ataídes.
Senador Jayme Campos e, em seguida, nós vamos dar a palavra à Senadora Marta Suplicy.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar e parabenizar a Jovem Senadora Nathália Lima Janones, do meu querido Estado de Mato Grosso,
que venceu, em primeiro lugar, o Concurso de Redação desta Casa. Nathália tem 17 anos, é aluna da Escola
Estadual União e Força, do Município de Cáceres, cidade a 200km de Cuiabá. Ela disse que quer cursar Direito
na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso.
Sr. Presidente, o projeto Jovem Senador é um dos mais importantes já desenvolvidos por este Parlamento,
tanto que a cada ano cresce o interesse de nossas crianças e jovens em participar do programa. Hoje, Nathália
e outros 26 jovens, das mais diversas cidades brasileiras, tomaram posse como Jovens Senadores. Entre outras
coisas, o programa proporciona aos jovens de ensino médio de escolas públicas a experiência de passar cinco
dias atuando como Parlamentar no Senador Federal.
Esta Casa está de parabéns por mais essa iniciativa. Acredito que política deva ser feita desde a mais
tenra idade. Esses jovens representantes dos Estados e do Distrito Federal também estão de parabéns. Quero
cumprimentar, mais uma vez, a jovem Nathália, que está dando aos mato-grossenses muito orgulho e alegria.
Essa é a minha fala, Sr. Presidente. Cumprimento V. Exª pela aprovação do PLS nº 467, de 2012, que V.
Exª acabou de votar e, com certeza, vai ser sancionado pela Presidente Dilma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Jayme
Campos.
Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sr. Presidente, eu pedi pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta, com aquiescência da Senadora Marta, que estava inscrita para falar...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sem problema. A Senadora Marta já está na tribuna. Prossiga, Senadora, eu falo em seguida.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em seguida falará V. Exª.
Com a palavra a Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Prezado
Presidente Renan Calheiros, depois de dois anos e quase três meses, retorno à nossa Casa com a sensação de
missão cumprida e reconhecimento à Presidenta Dilma, pela oportunidade de poder trabalhar para o aumento de oportunidades para o imenso talento criativo do povo brasileiro, pela preservação do nosso patrimônio
cultural e pela extraordinária riqueza e diversidade cultural que o Brasil possui.
Quero também enfatizar meu agradecimento aos meus pares, no Senado e na Câmara tive total cooperação e compreensão das necessidades do setor. E esse apoio permitiu um grande salto, quando, juntos,
aprovamos leis paradas havia anos nas duas Casas e que são estruturantes para o desenvolvimento da cultura
do País. Falo da aprovação do Sistema Nacional, que funciona com União, Estados e Municípios, trabalhando
em gestão compartilhada.
Todos os Estados e o Distrito Federal e praticamente metade dos Municípios brasileiros já aderiram. Em
julho deste ano, oficializei o primeiro repasse do Sistema, R$19,5 milhões, a seis Estados: Acre, Bahia, Ceará,
Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia, que tiveram 12 projetos aprovados.
O Ministério da Cultura tem sete instituições coligadas, e todas elas nesse período passaram por importante transformação. A Fundação Casa de Rui Barbosa inicia agora a revitalização do Jardim Histórico da Casa
de Rui com recursos do Fundo Nacional de Cultura e do BNDES, via Rouanet. São quase R$5 milhões nessa
transformação, que será a primeira revitalização de um jardim histórico do Brasil.
Finalmente, após concurso, iniciamos a licitação para a construção do prédio anexo da Fundação Casa
de Rui Barbosa, em Botafogo. E esse prédio vai abrigar parte do gigantesco acervo da instituição.
Biblioteca Nacional. Quando assumi o Ministério da Cultura, assumi em meio a grave processo de crise
na Fundação Biblioteca Nacional, que ficava há bastante tempo no jornal de forma muito negativa. O prédio,
em péssimo estado de conservação, colocava em risco o mais importante acervo brasileiro.
Em relação à infraestrutura, o ar-refrigerado foi consertado, iniciamos a restauração de telhados, claraboias e de obras pendentes. E chegamos a digitalizar quase 800 mil itens. E um concurso para a área administrativa foi realizado e outro para mais 40 bibliotecários.
A Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas foi transferida em agosto deste ano para a Secretaria Executiva do MinC. Esta era uma forte demanda do setor: o retorno para Brasília dessa Secretaria. Com isso,
a Fundação Biblioteca Nacional voltou a concentrar-se novamente em seu acervo e patrimônio, suas funções
básicas.
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Junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, realizamos agora um concurso arquitetônico, e foi anunciado
o projeto vencedor semana passada para construção do anexo da Biblioteca Nacional no Porto Maravilha, no
Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional está num processo de resgatar a sua grandeza em todas as suas áreas de
atividade.
Sobre o Ibram, que é a nossa área de museus, nessa área museológica, adquirimos para o Museu Nacional
de Belas Artes, por R$5 milhões, A Primeira Missa no Brasil, de Portinari, exposto aos olhos do público pela primeira vez e fazendo par ao quadro do mesmo tema do Victor Meirelles. Também cerca de 220 obras da coleção
Finep da autoria de Portinari foram para o Belas Artes, evidenciando a valorização dos acervos públicos sob a
responsabilidade do Ibram. Com recurso do PAC Cidades Históricas, R$134 milhões, o MinC e o Ibram deram
início à qualificação de 39 museus de grande importância para a cultura e também para o turismo e também
tivemos patrocínio de R$20 milhões da Petrobras investidos em 12 projetos de revitalização de museus.
O salto inovador, em relação a museus, foi para a condução de políticas de museus, que foi o Decreto
8.124/13, que regulamenta o Estatuto de Museus e confere ao Ibram ações de fiscalização de caráter pedagógico e orientador.
Quanto ao Iphan, que cuida do nosso patrimônio, junto com a Presidenta Dilma, em São João Del Rey,
anunciamos investimento de R$1,6 bilhão do PAC Cidades Históricas para a recuperação e restauro de monumentos em 44 cidades de 20 Estados da Federação reconhecidas como patrimônio nacional e 11 como patrimônio mundial. Essa seleção aconteceu numa ação que foi articulada com governos estaduais, governos
municipais e com a sociedade, para preservar o patrimônio brasileiro.
A Ancine se fortaleceu com investimento de R$1,2 bilhão no Brasil de Todas as Telas, que nos levará, tenho
certeza, nos próximos anos, a ser um dos grandes produtores de audiovisual do mundo. O setor audiovisual
tem crescido, em média, no Brasil em 9% e tem colaborado muito com a nossa imagem também no exterior.
Funarte, que é outra instituição coligada ao Ministério da Cultura. Ela foi ainda mais direcionada a atuar
na política de inclusão. Simbólico, entre tantas ações,destaco o Prêmio Funarte Caixa Carequinha de Estímulo
ao Circo, com investimento total de R$10 milhões.
O edital contempla 200 projetos em todo o País, vai de circo de lona, número, espetáculo, pesquisa, residência artística, formação. E também tivemos projetos que
não aconteciam antes, bastante inovadores.
Fizemos uma parceria com a Ambev, no projeto Aqui Tem Palco, e o primeiro local de apresentação foi
o Morro do Vidigal. Esse projeto é interessante, porque o Ministério da Cultura seleciona as pessoas do morro talentosas, e a Ambev financia o projeto. A meta é alcançar 7 milhões de brasileiros com a realização de 70
mil microeventos culturais até 2015, que vão percorrer o País, quer dizer, faz no Morro do Vidigal, mas, depois,
pode fazer noutro Estado, numa outra situação.
Isso também é fruto de termos escutado a juventude. Realizamos em Brasília um encontro da juventude
chamado Curto Circuito da Juventude, que foi para ouvir os jovens, saber como é que o Ministério poderia se
relacionar melhor com os jovens. E eles nos ajudaram a formular algumas ações.
A Funarte passou a realizar saraus com os jovens no Brasil todo. Então, é sarau de música, é sarau de poesia, é sarau de teatro. E isso já aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, e vai continuar em Belo
Horizonte – que são os próximos –, Recife, Manaus, Porto Alegre, sempre abrindo espaços para a juventude.
E a última instituição, que é a Palmares, nunca foi tão forte na política de ações afirmativas. Fizemos editais para livros de autores negros, cinema para criadores e produtores negros, projeto de dança e teatro. Foram aplicados R$26,3 milhões em diversas ações do MinC, para a população afrodescendente, e asseguramos
mais R$35 milhões de investimentos. É uma política essa muito inovadora para essa fundação, que não pode
agora ser diminuída.
No Rio de Janeiro, nós contamos com os maiores especialistas sobre escravidão para discutir e fazer seminário na Casa de Rui Barbosa, para termos uma posição sobre o conceito do novo museu que vai ser feito em
Brasília, que é o Museu Nacional de Memória Afrodescendente. Essas discussões foram acompanhadas pelos
Ibram e por Palmares. Para que fazer mais um museu afro, nós temos alguns de excelência no Brasil? Por que
esse museu não é um museu de artefato, é um museu high-tech, mas é um museu que vai contar a História
não contada.
E, para isso, conseguimos a Terracap passasse para a Fundação Palmares um terreno de 65 mil m2 no
Lago Paranoá.
Aproveito agora, também, para pedir emenda para esse museu, porque nós caminhamos bastante, o
conceito está todo pronto, o terreno é fantástico, e nós temos que tornar isso realmente realidade para que
Brasília possa ter um museu que represente a identidade do povo brasileiro, a raiz do povo brasileiro, que é a
nossa ascendência afro.
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Bom, falando das nossas Secretarias que compõem o Ministério: nós avançamos em legislação, em implantação de programas e os resultados já começaram a aparecer.
Lei Cultura Viva.
Desde julho deste ano uma política de Estado garante o compromisso da União em ampliar, por meio
dos pontos e pontões de cultura, o acesso da população a seus direitos culturais. É uma lei mais que bem-vinda
no ano em que a Cultura Viva faz dez anos.
Leis para o mercado produtor.
Marcos de gestão, também com o apoio e sensibilidade dos congressistas, foram as aprovações da lei
do Ecad e da PEC da Música.
A Lei do Ecad definiu as condições de arrecadação e distribuição de direitos autorais de obras musicais.
Aqui nós tivemos a presença de grandes cantores brasileiros, grandes intérpretes que, junto com os Senadores, fizeram também ver a importância da aprovação dessa lei, porque é uma lei que vai garantir mais transparência para os nossos intérpretes nos seus ganhos – antes, 75% da arrecadação eram destinados aos titulares
dos direitos; agora, os titulares vão receber 85% dos seus direitos autorais. Os cargos para fiscalização do Ecad
já foram criados.
A PEC da Música, que era outra demanda antiga dos artistas, saiu do papel em 2013, após seis anos em
tramitação no Congresso. A nova regra tem como benefício a equiparação tributária com livros e revistas, o
que permite que a música vendida na web e nos celulares também fique mais barata.
As políticas de inclusão – isso é muito importante retomar, vão ser uma marca do Governo Dilma.
Desde 2006, por iniciativa do então Deputado José Múcio, se discutia na Câmara o projeto do Vale-Cultura. Naquela época, o preço unitário do Vale não excederia a 10% do valor do salário mínimo – no início de
2007 era, mais ou menos, R$35. A proposta sofreu emendas, ficou parada, não tinha consenso.
Destravamos a discussão, aprovamos a matéria no Congresso. E aqui eu quero agradecer, especialmente,
a todos os Deputados e Senadores, porque nos apoiaram, porque, juntos, nós fizemos um novo projeto, que
foi assinado por ampla frente parlamentar, em uma grande costura que começou na Câmara e veio para cá.
Discutimos com operadoras, já depois da implantação – as operadoras que vão realmente tocar o sistema. Regulamentamos a lei e, paralelamente, percorremos o País em palestras de esclarecimento e estímulo a
adesões. O Vale-Cultura, R$50 para o trabalhador, é cumulativo e hoje já é uma realidade.
A entrada de estatais, com apoio do Governo Federal, ao nascimento da nova política, e a inclusão (no
final de 2013) na pauta de negociação de empregados e empregadores do sistema bancário foram os primeiros
grandes avanços para impulsionar que os cartões começassem a chegar na mão dos trabalhadores.
Com mais acordos trabalhistas que estão em negociação, a projeção é que, no primeiro semestre de 2015,
vamos ultrapassar 1 milhão de cartões entregues. É uma injeção já bastante acentuada de recursos na cultura.
Antes, o País tinha por desafio superar a fome de comida. Hoje, os brasileiros querem mais: querem o
alimento para a alma, e esse é a cultura.
Também fizemos o Mais Cultura nas Escolas.
Cerca de 1 milhão de crianças e jovens de 4.823 escolas públicas do ensino fundamental e médio do País
estão sendo beneficiados por esse programa. São R$20 mil por escola sendo usados na promoção de atividades culturais. Nessa primeira etapa, foram R$100 milhões encaminhados.
Lançamos, mais recentemente, o edital do Mais Cultura nas Universidades. Também, como Mais Cultura
nas Escolas, é uma parceria com o MEC. Cada instituição contemplada receberá entre R$500 mil e R$ 1,5 milhão.
E temos também que falar dos CEUs.
Por meio da parceria entre União e Municípios, concluímos, entregamos, 87 Centros Unificados das Artes
e Esportes, que são os espaços para a formação artística e descoberta de talentos. Isso nos pontos mais longínquos do Brasil: inauguramos no Xingu e em tantos outros lugares deste Brasil, que é tão grande. E é uma
alegria a inauguração, quando você abre esse espaço para a comunidade poder, realmente, exercer a sua potencialidade em tantas áreas diferentes da cultura.
Demos incentivos também aos empreendedores.
Na Economia Criativa, implantamos a Rede de Incubadoras Brasil Criativo para atuar em 13 Estados: Acre,
Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Amazonas e Distrito Federal. Não tínhamos uma incubadora para a cultura, mas agora
temos. Isso vai contribuir muito para a concretização dos projetos culturais.
Fizemos editais de intercâmbio.
Estamos levando atualmente 460 estudantes, empreendedores e artistas brasileiros a eventos e cursos
no exterior neste final de 2014, e isso vai até março de 2015.
Uma área em que trabalhei e que me agradou muito também foi a área do soft power brasileiro no exterior.
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Trata-se da projeção do Brasil no exterior como um país para além dos estereótipos que nós todos sabemos quais são. Nós tínhamos que colocar o Brasil com outra imagem.
Primeiro, nós tivemos uma homenagem ao Brasil na Feira de Frankfurt. Levamos 70 autores brasileiros e
traduzimos mais de 400 obras para o alemão. Foram 561 eventos realizados em Frankfurt e nos arredores. Foi
muito interessante. Trata-se de uma feira comercial, e nós mais que duplicamos a venda de autores brasileiros.
Também fomos o país homenageado na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, para onde levamos
50 ilustradores. Para a nossa alegria, Roger Mello recebeu o Prêmio Hans Christian Andersen, que é equivalente ao Nobel da categoria. Contamos, por exemplo, com escritores, como Ana Maria Machado, que venderam
seus livros para a China. E vários outros também conseguiram uma boa comercialização do seu produto na
Europa e na Ásia.
Estivemos em uma homenagem no Festival Ibero-Americano de Teatro de Bogotá. Esse festival foi importante porque nós conseguimos levar sete grupos de teatro, que, com seu elenco, encenaram suas peças em
Bogotá. Levamos também 14 peças de novos dramaturgos brasileiros, traduzidas para o espanhol, que foram
também encenadas em Bogotá por estudantes de arte dramática.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senadora Marta.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tivemos presença em muitos encontros na
América Latina. Também estivemos em Avignon e em Edimburgo. Estivemos no Grand Palais, em Paris, com
uma exposição do Portinari que teve enorme repercussão. Tudo isso mostrou outro Brasil para o mundo.
Há que se mencionar ainda o Tratado de Marraqueche. A diplomacia brasileira, junto com o Minc, conseguiu firmar o Tratado de Marraqueche, que será apreciado agora pelo nosso Congresso – tem que passar
aqui – e vai permitir o acesso a obras em formatos acessíveis para deficientes visuais.
Essa foi uma coisa importantíssima, porque todos sabem que a Ompi é muito restrita em relação a seus
direitos. Essa foi uma brecha muito importante para todos os deficientes visuais do mundo – precisa ser aprovada aqui e em mais 19 países. A partir daí, será possível acessar livros na internet. Os deficientes terão de se
cadastrar em seu país, em associações de cegos, e, com senha, poderão ouvir todos os livros que quiserem.
Isso é fantástico.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senadora Marta, V. Exª me permite um aparte?
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pois não, Senador. Estamos indo para o encerramento, mas
ouço V. Exª com a maior alegria.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Quero saudá-la com muita alegria em nome da
Bancada do Partido dos Trabalhadores, do Bloco. Para todos nós, Senadores, é um prazer recebê-la. Cumprimento-a em nome do Senador Humberto Costa, que é o nosso Líder, mas está viajando, assim como da nossa
Bancada. Quero parabenizá-la e dizer do orgulho que temos do trabalho de V. Exª à frente do Ministério da
Cultura. Com certeza, todo o Brasil teve oportunidade de ver o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho
e o seu trabalho. Então, bem-vinda ao Parlamento. Certamente V. Exª retorna com muito mais experiência e,
com certeza, vai contribuir muito em todas as áreas, no turismo e, especialmente, nessa área da cultura, o que
será muito importante para o nosso Senado Federal. Muito obrigado.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obrigada, Senador.
Senador Eduardo Braga. Depois, Gim Argello.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM) – Minha cara Senadora Marta Suplicy, quero saudá-la
pelo pronunciamento e também pela gestão do Ministério da Cultura, pelas conquistas que V. Exª alcançou
nesta Casa, com o apoio desta Casa, para a cultura. Quero aqui destacar o Vale-Cultura, que, em minha opinião, foi uma conquista importantíssima para o trabalhador, para a cultura, para um novo mercado na área do
desenvolvimento humano através da cultura – por meio do Vale-Cultura dá-se acesso à cultura para milhares
de brasileiros. Muitos ainda não conhecem essa lei, que é muito importante, mas eu tenho certeza de que, ao
longo do tempo, haverá o reconhecimento da Nação brasileira por essa importante conquista para a cultura.
Graças a sua experiência, graças ao conhecimento de V. Exª, com o apoio do Congresso Nacional, na forma democrática com que V. Exª buscou entender os anseios e as demandas do povo brasileiro em torno da cultura, foi
possível concretizar essa ideia. Eu quero apenas destacar um entre tantos avanços que V. Exª alcançou à frente
do Ministério da Cultura. Quero, em nome da Liderança do Governo, abraçá-la, dizer que esta Casa sente-se
muito feliz em recebê-la novamente. Tenho certeza de que V. Exª vem engrandecer o debate, vem engrandecer as discussões sobre os problemas do Brasil e apontar caminhos e soluções para o povo brasileiro e para o
Congresso Nacional. Seja muito bem-vinda e muito obrigado.
A SRª. MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigada, Senador Eduardo Braga.
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E vou reiterar o meu agradecimento aos meus pares aqui, porque sem sua cooperação, sem sua compreensão em relação à cultura, não teríamos podido fazer nada. Não foi pouco, foi muita coisa termos nos unido
em prol da cultura do Brasil para alcançar a potencialização devida.
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP) – V. Exª me permite um aparte?
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Um aparte também...
O Sr. Gim (Bloco União e Força/PTB – DF) – V. Exª permite um aparte?
A SRª. MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Gim Argello, depois a Gleisi, depois Eduardo.
O Sr. Gim (Bloco União e Força/PTB – DF) – Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy, seja muito bem-vinda. V. Exª mobilizou esta Casa muitas vezes em prol da cultura nestes últimos anos. O Senador Eduardo
Braga lembrou do Vale-Cultura. Eu lembro de tantas outras mobilizações: as músicas, a Lei da Música, e tantas
outras ocasiões em que V. Exª mobilizou esta Casa com sua competência, pelo querer bem que todo mundo
tem, porque a senhora é uma Senadora cumpridora de compromissos – todas as vezes que a senhora assumiu
um compromisso, seja de que forma fosse, sempre o cumpriu. E todos aqui reconhecem o grande mandato,
Senadora, que a senhora vinha exercendo e, depois, à frente do Ministério da Cultura demonstrou toda a sua
competência. Em meu nome, em nome do Bloco União e Força, desejamos que a senhora seja muito bem-vinda a sua Casa. E faço referência especial também a quem aqui a havia sucedido, o Senador Antonio Carlos
Rodrigues, que foi um grande Senador, tentou ocupar o seu espaço aqui com a mesma firmeza, com a mesma
lealdade. Parabéns à senhora e ao Senador que está saindo, o Senador Antonio Carlos Rodrigues. Muito obrigado, Senadora.
A SRª. MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigada.
Gleisi.
A Srª. Gleisi Hoffmann (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar
o seu trabalho à frente do Ministério da Cultura – foi minha colega de Ministério. Quero aqui dar um depoimento pela sua competência, eficiência, dedicação. Se temos vários programas hoje na cultura, como o Vale-Cultura, o PAC Cidades Históricas, e tantos outros que V. Exª relatou aí, isso se deve muito ao seu trabalho e a
sua determinação nesses programas e projetos. Quero dizer que foi uma honra e um prazer ser sua colega de
Ministério e é uma honra e um prazer ser sua colega de Senado. Portanto, queria dizer a V. Exª que é com muita
alegria que nós a recebemos nesta Casa. Seja muito bem-vinda, porque tenho certeza de que V. Exª trará a esta
Casa debates relevantes sobre os interesses da população e, principalmente, sobre os interesses da mulher.
Seja muito bem-vinda, Senadora Marta.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigada, Senadora Gleisi, realmente trabalhamos muito bem, V. Exª na Casa Civil e eu no Ministério da Cultura. Conseguimos progredir.
Agradeço-lhe, de público, a parceria na Casa Civil.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senadora Marta Suplicy, quero cumprimentar a
Presidenta Dilma Rousseff por tê-la convidado – primeiro, para estar no Ministério do Turismo, convidada pelo
Presidente Lula – para o Ministério da Cultura. V. Exª teve um desempenho notável em todas as iniciativas para
dinamizar os mais importantes museus brasileiros, o Vale Cultura, o CEUs de cultura e as iniciativas de apoio
de V. Exª ao projeto que os diversos cantores e compositores aqui colocaram como de grande importância
para seus direitos autorais junto ao Ecad, e também os projetos relativos ao Vale Cultura e outros. Eu gostaria
também de cumprimentá-la pelo apoio que V. Exª tem dado ao bom e profícuo diálogo que tem havido entre
o Teatro Oficina, de José Celso Martinez Corrêa, e o Grupo Sílvio Santos, porque as coisas estão caminhando
numa direção muito propícia, e V. Exª deu apoio a isso. Quero também cumprimentá-la porque, ainda ontem,
na Câmara Municipal de São Paulo, foi lançada a edição comemorativa de Onde estaes Felicidade, da Me Parió
Revolução, que foi realizada com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Fundação Palmares, que reúne
dois textos inéditos de Carolina Maria de Jesus, justamente no ano em que comemoramos o seu centenário,
uma vez que ela nasceu em 14 de março de 1914. Então, tenho certeza de que V. Exª aqui no Senado vai prosseguir com um trabalho muito profícuo com respeito aos objetivos maiores da Presidenta Dilma e também na
área cultural. Parabéns a V. Exª.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Agradeço a lembrança sobre o Teatro Oficina, que foi um dos grandes desempenhos que tive, mas que
não pude ver consolidado. Mas, certamente, o desbravamento foi feito para que pudéssemos trocar o terreno
do Oficina com o empresário Sílvio Santos e ali fazer um projeto cultural muito forte em São Paulo.
Senador Randolfe e, depois, Senador Pedro Taques.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Queridíssima Senadora Marta, os versos
de Cora Coralina dizem o seguinte: “Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, plantan-
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do verso e espalhando flores”. Eu diria que foi assim, minha querida Marta, a sua passagem pelo Ministério da
Cultura. Não é atrevimento meu nem exagero frisar que, na existência do Ministério da Cultura, de todas as
gestões do Ministério da Cultura, a vossa gestão foi uma das melhores, senão a melhor gestão que já teve no
Ministério da Cultura. Fiz questão, e sou testemunha disso, de estar presente em sua posse no Ministério da
Cultura. Estive presente e eu me lembro de sua posse no Ministério da Cultura, quando a Presidente Dilma
lhe convidou. Eu levei, naquele momento, logo após sua posse, alguns dos representantes de movimentos de
cultura para dialogar com V. Exa – naquele momento, do movimento Fora do Eixo. E eu vi como V. Exa entendeu o quanto era necessário e importante fazer cultura não só no eixo Rio-São Paulo. V. Exª compreendeu que
a cultura deste País é uma cultura viva, a cultura deste País é o principal elemento de unidade deste País tão
plural, tão geograficamente e tão – aí, permita-me o eufemismo – culturalmente diverso. Dois anos foi tempo
ainda insuficiente para definir o tamanho das realizações de vossa gestão à frente do Ministério da Cultura. O
Cultura Viva, a modernização da Lei do Direito Autoral, a modernização do Ecad, da qual eu tenho a honra de
ter participado junto com V. Exa. E veja que isso não foi uma realização simples. Desde 1973, o Ecad foi criado
e, há quase vinte anos, necessitava sua modernização, e ninguém teve a coragem de colocar a mão na massa e conseguir a modernização do Ecad, e V. Exª conseguiu tecer e unir a classe artística e conseguiu aprovar
aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Tenho o prazer e a honra de ter sido testemunha da gestão de V.
Exª à frente do Ministério da Cultura. Agora, nós a recebemos de volta, aqui, no plenário do Senado, de braços
abertos. Somos testemunhas, e tenho certeza de que V. Exª, aqui, no Senado, com o mesmo brilho que teve
na gestão do Ministério da Cultura, dará sua contribuição para a República e para o Estado de São Paulo como
deu para o Brasil em sua gestão no Ministério da Cultura. Seja bem-vinda de volta, Marta, com o brilho, com a
elegância e com a poesia, que é particular de V. Exª.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Muito obrigada, Senador Randolfe.
E eu não posso esquecer também de agradecer o seu papel na questão do Ecad. Se não fosse o seu empenho e determinação na CPI, indicando rumos e, depois, sendo um braço direito na conversa com os artistas,
nós não teríamos esse êxito. Isso foi bastante importante, e agradeço sua participação, aqui, de público.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Senadora Marta...
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Primeiro, quero parabenizá-lo. Já o fiz pessoalmente, mas aqui,
nesta Casa, ainda não. Vamos perdê-lo, mas seu Estado ganha.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT – MT) – Muito obrigado, Senadora. Quero cumprimentá-la e dizer que poucas vezes entrei no Palácio do Planalto, e uma delas foi para a posse de V. Exª. Conheço seu
trabalho e quero parabenizá-la por ele. Quero dizer a V. Exª que nós, aqui, no Senado ganharemos com a sua
volta. Algumas pessoas são lembradas pelo que fizeram, e V. Exª será lembrada pelo que fez no Ministério da
Cultura. Mas também são lembradas pelo que são: V. Exª não é morna; seja fria, seja quente. V. Exª não é morna. V. Exª tem personalidade, e isso é a marca de sua história. Algumas pessoas que não têm personalidade
andam no trilho. E isso me faz lembrar também um poema do grande poeta cuiabano Manoel de Barros, que
faleceu, recentemente, aos 97 anos, em Mato Grosso do Sul. Ele diz que “quem anda no trilho é trem de ferro.
Liberdade é igual à água entre as pedras; liberdade caça jeito”. Quem tem personalidade como V. Exª caça jeito.
Parabéns e seja bem-vinda a esta Casa.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obrigada pelas palavras e pela lembrança dessa poesia tão
bonita. Muito agradecida.
Retorno, hoje, ao Senado num momento difícil e delicado da vida brasileira. O nosso País e o Governo
recém-eleito da Presidenta Dilma precisarão do Parlamento para fazer frente aos grandes desafios, dificuldades e anseios do povo brasileiro. Ao lado de meus pares, volto para somarmos esforços em torno das grandes
bandeiras do avanço e da modernidade.
Estou decidida a seguir empunhando as bandeiras dos direitos civis, das liberdades individuais e do respeito à diversidade. Trago agora uma maior experiência no Executivo e o privilégio de ter absorvido e vivenciado o mundo das artes e da cultura.
Convido todos a encamparmos a luta pela valorização das artes e para termos um novo olhar para a
cultura, por um maior destaque e participação da cultura no orçamento brasileiro, assim como pela implementação definitiva de sua legislação estruturante, o que hoje possibilita sua consolidação e aprimoramento.
Volto para defender...
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Senadora Marta.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pois não, Senador Sarney.
O Sr. José Sarney (Bloco Maioria/PMDB – AP) – Eu queria juntar-me a todos aqueles que aqui já se manifestaram pela volta de V. Exª à nossa Casa e, ao mesmo tempo, pela brilhante passagem que teve pelo Minis-
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tério da Cultura. Certamente nós compreendemos o período que esteve ausente deste Senado trabalhando
pelo Brasil, fazendo uma administração extraordinária. Porque todos nós ligados a esse tema da cultura sabíamos que estava ali no Ministério uma pessoa que tinha sensibilidade intelectual, uma escritora e, ao mesmo
tempo, uma participante ativa de todo o movimento cultural do Brasil ao longo de toda sua vida. Portanto, nós
compreendíamos isso. Mas não podemos deixar de manifestar nossa grande alegria – e V. Exª sente isso mais
do que qualquer um –, o quanto V. Exª é querida nesta Casa, o quanto é estimada, o quanto é bem-vinda. A sua
presença, durante o tempo que aqui passou, foi sempre muito relevante para o Senado, deu brilho à Casa, ao
mesmo tempo em que trabalhou intensivamente, aprofundou-se nos problemas, deu a sua contribuição intelectual, melhorou leis, melhorou projetos, participou de todas as atividades da Casa. Portanto, é com grande
alegria que estamos vendo V. Exª de volta ao Senado Federal. V. Exª é uma grande mulher, uma grande líder
política deste País e, ao mesmo tempo, uma Senadora que deixa nesta Casa sempre a presença extraordinária
de sua personalidade e de sua grande pessoa humana que é.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigada, Presidente Sarney.
Eu aqui quero manifestar publicamente, porque pessoalmente eu já falei muitas vezes ao senhor e a
vários amigos, o que foi minha experiência nesta Casa sendo a Vice-Presidente do Senado com o senhor exercendo a Presidência.
Eu aprendi muito. Aprendi muito da sua experiência, da sua postura de estadista, do seu jeito de fazer
as coisas, da sua forma muito dura, quando decide fazer alguma coisa, na sua determinação, porque a dureza
aí sempre com a maior elegância. Eu posso dizer que foi um aprendizado e que eu agradeço muito essa oportunidade de ter convivido esses dois anos tão proximamente.
E quero dizer também que, graças à sua Presidência, uma pessoa da área da cultura, membro da Academia Brasileira de Letras, que tem essa sensibilidade, nós conseguimos aqui ter o apoio de todos os pares,
porque quase todos os projetos nesta Casa foram quase por unanimidade. E eu acho que teria sido muito diferente se não tivéssemos tido um Presidente com essa envergadura e essa sensibilidade e uma pessoa do
mundo da cultura.
Então, eu só tenho a agradecer essa amizade que eu fiz aqui e essas palavras tão gentis.
Muito obrigada.
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD – TO) – Senadora.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD – TO) – Obrigada. Eu também gostaria de fazer coro com os meus
colegas, dar as boas-vindas. É uma alegria poder conviver com V. Exª nesta Casa. Mas quero também aqui registrar a influência positiva que V. Exª teve, ao longo de toda a sua carreira, no comportamento de tantas mulheres por este País afora. E, no Ministério da Cultura, não foi diferente, deu grandeza ao Ministério, deu status,
deu estofo ao Ministério, e desenvolveu um trabalho maravilhoso. Seja bem-vinda. Você é um orgulho muito
grande para as mulheres do Brasil. Muito obrigada.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigada, Senadora. E parabéns pela reeleição. Ficamos todos felizes com a manutenção de sua presença aqui.
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD – TO) – Muito obrigada.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Casildo.
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD – TO) – Ah, por gentileza...
(Interrupção do som.)
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD – TO) – ... minha presença, Presidente. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Apoio Governo/PMDB – AL) – Faremos isso, com muita satisfação.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Depois, Senador Pimentel.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senadora Marta, quando vejo V. Exª, desde a época
em que fazia por televisão, motivava as mulheres do Brasil, a senhora não tinha mandato ainda, bem jovem,
bem menina nos programas de televisão ensinava o que tem que fazer, o comportamento... Eu sei que lá no
oeste catarinense, lá as pessoas já falavam do seu nome, do seu jeito. Depois, na Câmara dos Deputados, aqui
no Senado, para conseguir algumas coisas, para conquistar, para que não haja diferenciação entre as pessoas,
para que tudo não se dê... Aí eu olhei para o que V. Exª ligava, dizendo: “Olha, precisamos votar isso, temos que
ir lá, é um direito das pessoas, não podemos discriminar ninguém.” E com a maneira de conduzir, V. Exª leva as
pessoas a seguir. Eu tenho sido um adepto da orientação de V. Exª. Não, tenho sido mesmo.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obrigada.
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O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Depois, no Ministério. Aí o Senador Pedro Taques
ainda diz das mudanças do Cade, mas também V. Exª ligava, e não tem como dizer não à maneira de colocar,
de conquistar, eu diria que não só no Ministério da Cultura. Acho que V. Exª, em qualquer área que for, tem um
jeito de cativar, de levar.
Então, para encerrar, quero dizer que V. Exª no Ministério tem sido, aliás, é uma cultura ambulante, é a
própria poesia em si.
Eu diria isso. Muito obrigado.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Muito obrigada pelas palavras.
Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Nossa Senadora e companheira Marta Suplicy, eu
quero, primeiro, dizer que o retorno de V. Exª à nossa Casa é um retorno muito oportuno, numa hora muito
necessária para que possamos conduzir, ao lado do nosso Presidente Renan Calheiros, a nossa agenda daqui
do Senado, do Congresso Nacional, da nossa Casa. Em segundo lugar, eu quero registrar que as tarefas que lhe
foram delegadas, a nossa companheira sempre cumpriu com muita presteza, com muito zelo e muita dedicação. A sua passagem pela maior Prefeitura do Brasil, que é a cidade de São Paulo, até hoje é referência quando se trata de políticas de inclusão, um olhar diferenciado para os mais pobres, para a cultura, para as várias
ações que V. Exª ali desenvolveu. Em seguida, a sua passagem pelo Ministério do Turismo, esse fortalecimento,
o seu debate sobre a necessidade de ampliar e construir mais equipamentos na área do turismo, com olhar
para aeroportos, resultou na nossa política de aeroportos regionais que foi implantada na sua gestão e que
o Brasil está colhendo ao longo desse período. A sua ida para o Ministério da Cultura não foi diferente. Com
a sua forma de agir, de proceder e a sua integridade, permitiu que o Congresso Nacional, o Senado Federal
aprovasse um conjunto de matérias que estava aqui há bastante tempo sendo discutido, mas não chegava
a bom termo. V. Exª, nossa companheira, retorna à Casa quando nós estamos iniciando uma nova legislatura
agora em fevereiro, com 27 novos Senadores e, ao mesmo tempo, a renovação do nosso projeto nacional com
a nossa Presidenta Dilma na Presidência. A sua experiência de mulher, de gestora e, acima de tudo, de política
competente, vamos precisar muito dos seus ensinamentos.Por isso, em nome do nosso Governo, quero dizer
que o seu retorno é muito importante e, na nossa bancada, a do Partido dos Trabalhadores, nós precisávamos
do seu retorno. Muito obrigado.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Muito obrigada pelas palavras, Senador Pimentel.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Senadora.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Senadora Marta, para mim é uma grande alegria tê-la de volta. Pelos pronunciamentos que aqui já aconteceram, creio que é unanimidade no Senado e,
para mim, muito especialmente, porque pude trabalhar com a senhora quando Deputada Federal, Presidente da Comissão de Turismo e Desporto e a senhora, Ministra. Estive, portanto, acompanhando de perto o seu
desempenho como Ministra do Turismo, completamente aprovado por todo o trade turístico do Brasil e pela
população. Teve uma atuação muito grande junto ao Congresso Nacional, no atendimento aos Deputados,
Srªs e Srs. Deputados, às emendas parlamentares, aos pleitos dos Estados. Aqui, como Senadora, fizemos uma
parceria importante com as outras Senadoras nas bandeiras que dizem respeito às causas por igualdade das
mulheres brasileiras e de outros segmentos da população, como a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia. São temas que fizeram parte da nossa agenda política, parlamentar coletiva, e V. Exª esteve à frente,
liderando muitas vezes. No Ministério da Cultura, novamente tivemos a satisfação de vê-la atuar aqui neste
Senado, buscando apoio das Srªs e dos Srs. Senadores, para apoiar a pauta política do Ministério da Cultura e,
com sucesso, viabilizá-la, viabilizar a sua aprovação. Assim como, novamente com a sensibilidade de gestora,
de mulher, de política com compromissos populares, V. Exª foi muito sensível ao pleito da Bahia, para a federalização do Museu Afro do nosso Estado. Por todas essas razões, pelo seu desempenho como gestora, como
Prefeita que deixou a marca, uma marca tão forte como o CEU, para que o povo paulistano pudesse abraçar e
a juventude tivesse esperança de novos projetos de vida e de inclusão social, eu vejo com muita alegria o seu
retorno ao Senado, para que, nesse novo ano que se inicia em 2015, possamos renovar nossas bandeiras políticas e também nossas vitórias coletivas.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Muito obrigada, Senadora Lídice da Mata.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Senadora.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Vou ouvir, mas me deixe agradecer.
Senadora Lídice da Mata, nós sempre fomos ótimas parceiras na Câmara e depois aqui no Senado. Espero
que continuemos a trabalhar como sempre trabalhamos muito pelo povo brasileiro.
Muito obrigada pelas palavras.
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Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Senadora Marta Suplicy, primeiro, é sempre
um motivo de muita alegria poder contar com essa presença de V. Exª no Senado Federal. V. Exª que foi convidada tantas vezes para dialogar sobre a cultura, sobre o turismo, atuando no Governo, atuando no Executivo,
mostrando toda a capacidade e competência para enfrentar desafios em diferentes áreas, acho que isso tem
um valor muito grande. Mas esta Casa é a grande escola e precisa muito de uma Parlamentar com o conhecimento e o preparo de V. Exª. Acho que o retorno de V. Exª vai ajudar muito o trabalho do Senado da República,
na condução dos trabalhos do Senado, de comissões importantíssimas que dialogam com a sociedade brasileira. Estivemos juntos, recentemente, naquele ato em Natal, da TEIA, uma coisa belíssima, mostrando esse
potencial que V. Exª colocou novamente na ordem do dia, que é o potencial da produção cultural das pessoas
mais simples do povo, que estão lá na periferia dos bairros, das favelas, mas que são exímios artistas, e não
tinham espaço nenhum. Acho que essa questão é retomada, foi uma grande vitória aquele encontro. A legislação que aprovamos em seguida com o apoio de V. Exª aqui na mesa. V. Exª era, ao mesmo tempo, a Ministra
e a Senadora, só não podia votar naquele ato, mas esteve aqui presente para ajudar a conduzir, para mostrar
a importância. Eu acho que o Ministro tem sempre que cumprir esse papel, quer dizer, aquelas questões que
são relevantes da sua pasta, ele conduz diretamente. E acho que V. Exª sempre mostrou essa capacidade. Aquilo que é mais significativo é responsabilidade direta da Ministra. Portanto, V. Exª sempre é muito bem-vinda
aos trabalhos e ao convívio aqui no Senado da República. E tenho a impressão de que V. Exª poderá dar uma
grande ajuda, principalmente numa hora mais difícil da República. Por acaso estava lendo ali o último texto do
Lira Neto, na sua biografia extraordinária do Getúlio, no seu terceiro livro. Quem puder ler, vai ser muito bom
para a gente poder compreender o que está acontecendo no nosso País. E V. Exª, que conhece bem a história
do Brasil, sabe da importância desse momento. E, talvez, a presença de V. Exª aqui possa dar uma grande contribuição, uma grande ajuda ao nosso País. Muito bem-vinda. Meus parabéns pelo grande trabalho. E o povo
da Teia também agradece.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obrigada, Senador Inácio, que tem sido um grande parceiro
nesta Casa, em todos os momentos.
Eu volto para defender e representar o meu Estado de São Paulo e orgulho-me de ter sido eleita e administrado a maior metrópole do Brasil.
Quero incentivar a discussão para formularmos políticas públicas para as grandes cidades brasileiras,
aquelas que, fortes economicamente, são tão carentes em termos de soluções para a mobilidade, para a saúde, para a educação, para a segurança e para moradia.
Por fim, quero pedir a atenção e compreensão de todos para a necessidade de nos organizarmos em
torno da defesa intransigente das liberdades democráticas.
Imaginei que a defesa dos valores democráticos não mais precisariam ser evocados na pauta cotidiana
da defesa da estabilidade institucional e democrática em nosso País.
A constatação, porém, de pequenos grupos minoritários que, logo após o processo eleitoral, passaram a
pedir a desestabilização institucional, defendendo abertamente a intransigência e o autoritarismo, requer uma
atenção muito especial. Não podemos ficar calados e permitir que esses agrupamentos isolados na sociedade
se organizem para atentarem contra o Estado democrático. O momento é o de pensar no País e nos valores
maiores da democracia duramente conquistada através da luta de várias gerações de brasileiros.
A conjuntura exige responsabilidade e grandeza. Precisamos alertar todas as forças políticas tradicionalmente democráticas para que não se juntem nas ruas àqueles que pedem a volta de um regime autoritário
e de exceção.
O momento é da união nacional em torno da retomada do crescimento e da preservação das conquistas
populares. A estabilidade democrática é um bem inalienável. O respeito ao resultado das eleições, a valorização
do Parlamento, o acatamento das decisões do Judiciário e o funcionamento pleno e estável das instituições
são valores intocáveis.
Neste momento em que retorno a esta Casa, esta que foi e é símbolo e baluarte da democracia e das
liberdades, quero conclamar a todos para que façamos um grande pacto, forte, permanente e perene pela defesa intransigente da democracia sempre.
Para todos aqueles conscientes ou não das implicações, mas que estejam agindo de maneira torpe e
sorrateira contra o respeito à estabilidade institucional, lembro as palavras de Dolores “La Passionaria” quando
a ameaça do nazifascismo rondava a Europa: “Não passarão”!
Obrigada.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Por favor, poderia me conceder um aparte
ainda?
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A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sim. Se a Mesa permitir.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É muito rápido. Só para dizer não apenas
bem-vinda, mas bem-vinda com a bagagem que a senhora traz de ter sido uma grande Ministra da Cultura,
com um esforço imenso, sobretudo a sua luta pela popularização da cultura com o vale. Eu quero parabenizá-la
e dizer que fico muito feliz que a senhora esteja aqui de volta, pela convivência que nós temos, mas ao mesmo
tempo um pouco triste por não tê-la como nossa Ministra da Cultura. Só isso.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Agradeço, Senador Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jayme
Campos.
Registro com muita satisfação as honrosas presenças, nas galerias do Senado Federal, dos estudantes do
programa Estágio Visitas, da Câmara dos Deputados. É uma honra muito grande tê-los aqui.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na manhã de hoje, a Rede Record de televisão veiculou importantíssima
reportagem acerca da violência doméstica, denunciando, mais uma vez, a trágica situação em que vivem hoje
milhares de mulheres brasileiras, que, reféns da submissão imposta pela dependência financeira, seguem como
vítimas caladas, sofrendo toda sorte de agressões e violências.
Mesmo contando com a Lei Maria da Penha, diploma potencialmente eficaz na punição de seus agressores, muitas dessas mulheres continuam amarradas aos grilhões do sofrimento, por não terem autonomia
financeira, nem capacitação profissional que lhes permita custear seu sustento longe de seus algozes.
Assim, para que o Estado venha a oferecer efetiva garantia de proteção a esse grande número de mulheres agredidas, é imperioso instituir políticas públicas que as libertem do risco de desamparo econômico.
Por isso, em abril de 2012, apresentei a esta Casa o PLS 109, que cria o Fundo Nacional de Amparo a
Mulheres Agredidas, destinado a financiar ajuda pecuniária e treinamento profissional a mulheres que, em
razão da violência doméstica, se separaram de seus cônjuges ou companheiros. A ajuda pecuniária prevista é de pelo menos R$622,00, devendo ser paga durante 12 meses consecutivos. Já o treinamento tem o
objetivo de facilitar a recolocação das mulheres no mercado de trabalho. Indicamos, inclusive, as fontes de
custeio para tudo isso.
Ocorre, Sr. Presidente, que esse promissor projeto, de nossa autoria, se encontra literalmente parado na
Câmara dos Deputados, há um ano e sete meses!
Enquanto o Senado o discutiu em duas comissões em menos de oito meses, aprovando-o terminativamente no final de 2012, a Câmara, que recebeu o autógrafo no começo do ano passado, permanece até hoje silente.
Enquanto isso, a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil.
Enquanto isso, segundo dados do Ministério da Justiça, só este ano, o serviço 0800 da Central de Atendimento à Mulher recebeu mais de 30 mil denúncias de violência.
Enquanto isso, a Deputada Erika Kokay, do PT do Distrito Federal, nomeada relatora na Comissão de Seguridade Social e Família, parece displicentemente esquecida de preparar e apresentar seu relatório àquele
Colegiado, para que a matéria possa seguir sua tramitação.
A reportagem a que me referi, Srªs e Srs. Senadores, levada ao ar na manhã de hoje, procurou a ilustre relatora. A infeliz explicação da Deputada baseou-se numa suposta tentativa de, segundo ela, aprimorar o projeto.
Ora, mesmo diante da melhor das intenções, ainda que tardia, no sentido de aperfeiçoar a proposição,
sabemos que as alterações eventualmente aprovadas pela Câmara farão com que a matéria retorne à Casa de
origem, ou seja, aqui ao Senado Federal, o que significa protelar ainda mais sua aprovação.
O que faço aqui é um apelo ao bom senso. Faço-o em nome, meu caro Capiberibe, da urgência em se ver
solucionado o atual quadro de espancamentos e assassinatos de mulheres, agravado por essa perversa espera.
Tenho a certeza de que a Presidente da República sancionará nossa proposta logo que a Câmara conclua a tramitação.
Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que a Chefe do Executivo, na qualidade de mulher e de estadista, não
se furtará ao dever de propiciar às mulheres brasileiras mais esse importante instrumento de proteção. Mesmo
não sendo do PT a autoria do projeto, tenho fé na vontade política que haverá de sobrepor-se aos interesses
das vaidades ou da contabilidade partidária que insiste em monopolizar a criação de programas e ações sociais desse tipo.
Ficam, portanto, aqui registrados meu apelo, minha indignação e a minha esperança.
Vamos viabilizar rapidamente o Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas. Nossa sociedade só
tem a ganhar com essa emancipação. Ganham as mulheres, ganha o Governo, ganha a Nação e o Estado democrático de direito.
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Nesses tempos de tantos desmandos, rogo a Deus que o império da lei e da ordem possa conduzir-nos
a um Brasil mais justo e mais solidário.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
O próximo inscrito como orador é o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV
Senado, senhores e senhoras presentes nas galerias do Senado, nas eleições de 2014, construímos no Amapá
uma coligação de esquerda entre o PSB, PT, PSOL e PCdoB, para disputar o pleito.
No primeiro turno, cada partido coligado defendeu seu candidato a Presidente, mas, no segundo turno,
os quatro partidos decidiram optar pelo apoio à reeleição da Presidente Dilma Rousseff. Essa decisão levou em
conta o apoio que o Amapá recebeu do Governo da Presidente Dilma para destravar o seu desenvolvimento,
como, por exemplo, a interligação, que vai acontecer no próximo mês, ao Sistema Interligado Nacional, graças
ao Linhão de Tucuruí, o que vai permitir a atração de grandes empreendimentos para o Estado, facilitando a
exportação de produtos para as Américas, Ásia e Europa.
Neste Governo, com os recursos do programa federal Minha Casa, Minha Vida, foi entregue a primeira
etapa do Residencial Macapá, conhecido como cidade Macapaba, e vai ser entregue a segunda etapa ainda
este ano, totalizando cerca de 4.300 moradias.
Ainda com a decisão política de Dilma, a Companhia de Eletricidade do Amapá foi federalizada, foi resolvido o problema das terras da Infraero, e o Estado recebeu financiamento do BNDES para obras em educação,
saúde e infraestrutura, o que justificou a nossa posição de apoiar a Presidente Dilma, porque o braço longo do
Governo Federal atravessou para a margem esquerda do Rio Amazonas e atendeu comunidades da foz do rio.
Então, em função disso, a nossa decisão.
Como todos sabem, no segundo turno, eu, particularmente, fui voto vencido no Partido Socialista Brasileiro (PSB), quando o partido decidiu apoiar o candidato de oposição à Dilma.
Fechadas as urnas, passei a lutar junto ao Partido por uma posição de independência, uma posição de não
alinhamento nem com a situação, nem com a oposição. E o Partido está por decidir ainda a sua posição oficial.
Os últimos acontecimentos envolvendo a Petrobras, com indícios de que vão atingir outras instituições
governamentais, me levam a reforçar a tese da independência, pois o Parlamento precisa responder a essa
agressão ao povo brasileiro, fruto desse escândalo sem precedentes em nossa história.
Os jornais que circulam hoje trazem a informação de que mais de R$400 milhões serão devolvidos aos
cofres públicos pelos beneficiados com a delação premiada. Imaginem, pois, o total do assalto apenas aos cofres da Petrobras. E não é o caso de se admitir aqui caixa dois de campanha. Trata-se de saque, em regra, de
assalto à maior companhia estatal de todos os brasileiros.
O Brasil já conhece os nomes e os rostos de ex-diretores da estatal, de dirigentes das maiores empreiteiras do País e outros personagens detidos nessa operação, mas o Brasil não conhece ainda os nomes e os rostos
dos agentes políticos que estão protegidos pelo foro privilegiado.
O Parlamento precisa se antenar com a vida real para corresponder aos anseios do povo brasileiro por
democracia e justiça. As investigações do Paraná indicam o caminho.
As decisões do Juiz Sérgio Moro consolidam minhas convicções de que necessitamos pôr fim ao segredo
de justiça e ao foro privilegiado.
Em relação ao segredo de justiça, tramita o Projeto de Lei do Senado (PLS) 141/2012, de minha autoria –
que está na mão do Senador Eunício Oliveira, como Relator –, que veda o segredo de justiça nos procedimentos
investigatórios e processuais em que agentes públicos sejam investigados ou acusados.
O momento, graças ao foro privilegiado, coloca todos nós, aos olhos do povo, coloca 584 parlamentares
que compõem o Congresso Nacional como suspeitos, porque o foro privilegiado termina escondendo os agentes políticos eleitos que eventualmente possam estar envolvidos no saque da Petrobras. Esse segredo, imposto
pelo foro privilegiado, impede o Parlamento de separar o joio do trigo e impede que a gente possa se diferenciar.
Essa angústia, esse incômodo para mim e para a maioria dos nossos Pares só terminará quando o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, decidir o destino que dará aos Parlamentares envolvidos em
mais esse escândalo. Aí, com certeza, vamos ter que cortar em nossa carne.
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Por isso, é preciso cuidado. Não podemos generalizar, e a sociedade brasileira tem o costume de generalizar quando se refere aos políticos. Colocar todos os políticos na vala comum da corrupção é estratégia dos
envolvidos para que não haja alternativa. Não só temos obrigação de nos diferenciar como também reagir à
altura dos acontecimentos. O saque à Petrobras é uma afronta ao povo brasileiro que exige de nós uma tomada de posição clara e uma ação à altura das exigências da sociedade brasileira.
O momento é de extrema gravidade, por isso é preciso que o Congresso Nacional, independentemente
de quem for situação ou oposição, se una em uma só corrente, exigindo a conclusão rápida dos inquéritos da
referida operação e a tramitação ágil no Judiciário com a punição dos culpados.
Não é possível aguardar 10, 15 anos, para se ter um veredito. Justiça que tarda não é Justiça. Nós precisamos de uma Justiça ágil que dê respostas rápidas à sociedade brasileira.
O País tem pressa em ver tudo passado a limpo. Tem pressa também em ver que o Congresso Nacional
não está se virando de costas para os seus eleitores, que acabaram de eleger dois terços desta Casa, e adotará
providências urgentes para renovar a legislação em vigor. As leis anacrônicas, algumas que remontam aos anos
1800, precisam ser modernizadas, pois vivemos hoje em outro mundo.
Arrisco pensar e propor que, talvez, quem sabe, sejamos obrigados a fazer uma reformulação geral do
Estado brasileiro, mexendo nos três Poderes da União. Vamos nos unir, os que continuam na próxima legislatura
e os que vão chegar no dia 1º de fevereiro, para debater sobre uma reforma ampla, geral e irrestrita do Estado
brasileiro, no qual os três Poderes passem a ter mais agilidade para combater e punir os corruptos e corruptores.
O que vimos é uma novidade, é algo inédito na sociedade brasileira. A prisão dos maiores diretores e
dirigentes das grandes empresas construtoras do nosso País é algo inédito, jamais visto em nossa República, e
nos anima a dizer que estamos vivendo um novo tempo. E o Parlamento não pode ignorar esse novo tempo.
O Senado precisa dar respostas, porque certamente virá para este plenário... Quando o Ministro Teori
Zavascki se pronunciar a respeito daqueles que participaram do saque à Petrobras, nós aqui vamos ter que
tomar uma posição.
Em relação ao Governo, é claro que nós apoiamos a Presidente Dilma, e seria natural a nossa aproximação com o Governo. Mas faço questão de declarar a minha independência, a minha equidistância do Governo,
para que eu possa, juntamente com vários outros Senadores e com as Senadoras desta Casa, participar ativamente, sem compor nem com um lado nem com outro, e ajudar na condução dos dias que virão com absoluta
independência e com senso de justiça.
Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Obrigada, Senador João Capiberibe.
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu também gostaria de fazer um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se me permitir, farei um breve aparte.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador João Capiberibe, quero apenas cumprimentá-lo pela maneira equilibrada com que se manifesta. V. Exª já tem tido essa postura, mas, agora, diante
desses episódios todos, tem tido a postura de procurar contribuir para que o Senado Federal ajude a desvendar tudo aquilo que se faz necessário com respeito aos episódios havidos na Petrobras. Cumprimento V. Exª,
meus parabéns!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Muito obrigado, Senador. A ideia é construirmos uma caminhada focada na sociedade brasileira; que oposição e situação se concentrem em dar respostas que atendam aos anseios e ao desejo do povo. Está todo mundo estarrecido com o que nós estamos
acompanhando pelos meios de comunicação.
Senador Paulo Bauer. Em seguida, V. Exª, Senador Cristovam.
O Sr. Paulo Bauer (Bloco Minoria/PSDB – SC) – Senador João Capiberibe, apenas para cumprimentar V.
Exª pelo seu brilhante pronunciamento e manifestar a nossa disposição em contribuir para os objetivos que
V. Exª realçou.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Muito obrigado, Senador Bauer.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Capiberibe, eu quero que conte
comigo nessa sua luta, com a mesma independência, com o mesmo propósito. Não podemos deixar que a população brasileira fique em dúvida, primeiro, sobre o que acontece, e, segundo, sobre o que nós vamos fazer
aqui para retomar a credibilidade. Cada dia parece que um pouquinho mais da gordura de credibilidade vai
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desaparecendo. Estamos sofrendo a inanição de credibilidade no Congresso. Se não reagirmos, mostrando o
que acontece, abrindo todos os erros que foram cometidos por qualquer um de nós, tomando medidas para
que as pessoas que cometeram esses erros tenham a punição necessária, se não fizermos isso, isso aqui fica
irrelevante. Alguns já estão falando em fechar, mas nem vai precisar fechar, fica irrelevante, deixa de ter finalidade, porque a força, na política, é a credibilidade. Ou retomamos a credibilidade, ou não temos justificativa
para sermos reconhecidos como um dos Poderes da República. Então, conte comigo. Acho que a sua iniciativa
é extremamente oportuna e merece toda a nossa credibilidade.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Obrigado, Senador Cristovam. Nós temos
que reconhecer que a democracia fez um enorme bem ao nosso País.
A democracia projetou o Brasil; a democracia melhorou a vida dos brasileiros, mas a gente tem que reconhecer que nós temos graves problemas nos espaços públicos que precisam ser resolvidos, e estes são de
responsabilidade da política. A responsabilidade da política é dar a resposta na hora em que a sociedade exige,
e esse é, parece-me, o momento.
Nós, nesta Casa, presenciamos embates permanentes entre oposição e situação. E a ideia é construirmos esse caminho para que a voz da sociedade possa se fazer ouvir aqui. É claro que o Governo vai continuar
com seus projetos, a oposição também, mas aqueles Senadores e Senadoras que desejam dar uma resposta
rápida – porque é disso que se trata; apelar ao Judiciário, para que o Judiciário, seguindo o exemplo da Justiça
do Paraná, seguindo o exemplo do Juiz Sérgio Moro, que decretou o fim do sigilo, do segredo de justiça, e isso
em nada mudou e em nada vai mudar, em absolutamente nada vai mudar as investigações –, que esta Casa
considere que o Senador Eunício Oliveira prepare o seu relatório, para que possamos acabar definitivamente
com o segredo de justiça.
E mais, para que possamos definitivamente... Se o Juiz Sérgio Moro está dando o exemplo para o País,
nós, aqui no Senado, temos a obrigação de seguir o seu exemplo, acabando também com o foro privilegiado.
Reconhecendo a primeira entrância do Judiciário como sendo a fundamental na distribuição da justiça em
nosso País.
Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Sim, Senador.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu apenas queria
solicitar a V. Exª que constasse dos registros desta sessão que, na Ordem do Dia, eu não estive aqui presente
para a votação, porque me encontrava no gabinete, concedendo uma entrevista. E, como a Ordem do Dia foi
muito rápida e encerrou-se rapidamente, não tive tempo de aqui retornar para justificar a tempo no horário da
Ordem do Dia. Por isso faço agora e quero registrar que, se aqui estivesse, no momento da votação, eu teria votado favoravelmente à indicação do Embaixador para a República do Líbano, o Embaixador Jorge Geraldo Kadri.
Peço, por isso, o registro dessa informação. Agradeço a V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – A solicitação de V. Exª, Senador Paulo
Bauer, será atendida pela Mesa.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a exemplo do que fez o Senador Paulo Bauer, eu gostaria de registrar a minha presença,
uma vez que estava também em meu gabinete, em reunião. Meu voto é favorável ao Embaixador do Líbano.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Senadora Lúcia Vânia, da mesma forma,
a solicitação de V. Exª será atendida pela Mesa.
O próximo inscrito como Liderança é o Senador Cristovam Buarque, pelo PDT. Pelo tempo regimental,
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Senadora Ana Rita, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero voltar a falar aqui a falar sobre um tema
tão fundamental que é hoje, que não tem nada a ver até mesmo com esses escândalos que estamos falando
e que são tão importantes, conforme o Senador Capiberibe acabou de falar, que acho merecer toda atenção,
que é a falta de transparência e manipulação dos dados relacionados à economia brasileira. Senador Capiberibe, V. Exª é um dos mais envolvidos na luta pela verdade, na campanha pela verdade, que apure tudo que
aconteceu durante o regime militar. A Presidenta Dilma merece o nosso mérito, por ter criado a Comissão da
Verdade, mas o que ela está fazendo, nesses últimos meses, com os dados sobre a economia é ferir a verdade.
Esconder do povo a realidade da economia, das finanças, é uma forma de violência, não vou dizer aqui
tão grande quanto a brutalidade de ditaduras e da tortura, mas com consequências nocivas para a sociedade
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brasileira da mais alta gravidade. Se a gente for, para quem está ouvindo, analisar o que acontece na economia,
que parece uma coisa muito difícil, mas é simples, basta compararmos com a casa. Aliás, a palavra economia
vem da administração doméstica, da casa.
É assim que surgiu a palavra economia no grego antigo, a gestão da casa; depois, com o tempo, virou a
gestão da nação. Em casa, cada um que está me ouvindo sabe, há uma diferença entre a receita da gente, no
caso meu e da maioria dos brasileiros, o salário, e as despesas. Essa diferença entre o salário e as despesas é o
que se chama superávit, se sobrar dinheiro, ou déficit, se faltar dinheiro.
Acontece que, quando a gente deve no banco, no cartão de crédito, há duas maneiras de calcular se sobrou ou se faltou dinheiro: é considerar antes ou depois de pagar a dívida. Quando a gente vê a diferença entre
a receita, o salário, e o custo, que é a despesa, se você inclui no custo o que você paga de dívida, aí é um déficit
ou um superávit nominal. Se você diz: “Eu vou deixar de lado os juros e vou colocar só o custo com o aluguel da
casa, o custo com as compras, o custo com a escola dos meninos, quem paga a escola privada”, aí você tem um
superávit ou um déficit primário – é o que sobra ou falta antes mesmo de pagar os juros das dívidas que você tem.
Pois bem, historicamente, no caso do Brasil, a gente gasta mais do que arrecada, quando a gente conta o
que tem que pagar de juros. Mas, nos últimos anos, 20 anos pelo menos, o Brasil tem arrecadado mais do que
o que gasta, mas a sobra não tem sido suficiente para pagar os juros, e a dívida vai crescendo. E você, que administra sua casa, sabe o que acontece, quando a dívida vai crescendo: quando a dívida cresce, cada vez mais,
pega um pedacinho do seu salário, para pagar juros, porque a dívida cresceu.
Durante todo esse tempo, nos últimos anos, a gente vem tendo, sim, um saldo – um superávit, portanto
– primário: gasta-se menos do que se arrecada. Mas, eu volto a dizer, esse menos, Deputada Janete, é menor
do que o que a gente tem que pagar de juros. Então, a dívida tem crescido, mas tem crescido pouco.
Ao longo do Governo Fernando Henrique, do Governo Lula, por exemplo, a dívida não cresceu tanto,
porque a gente tinha que pagar – para não colocar valores, que são trilhões, eu vou botar em percentagem do
Produto Interno Bruto – 5,1% do Produto Interno Bruto sob a forma de juros. E sobrava, todos os anos, como
superávit fiscal, ao redor de 3%. Logo, ainda ficava faltando 2% do PIB, que, para se ter uma ideia, só no ano
passado, os juros que a gente tinha que pagar chegaram a R$3 trilhões.
A gente tinha que pagar juros que não cobriam o que se tinha que pagar de juros. A dívida aumentava
o equivalente a 2% do PIB. Mesmo assim, era menos, só que, agora, piorou muito a situação.
E piorou muito por causa daquilo que cada um de nós que administra a casa sabe: gastou-se demais. E
quando se gasta demais, não tenha dúvida de que a conta vem depois.
E o Governo chegou agora, em 2013, em vez dos 3% de superávit primário, com apenas 1,59%. Olhe
que o Tribunal de Contas diz que, em vez de haver esse superávit de 1,5%, na verdade nós temos um déficit de
0,9%. Ou seja, com o que a gente arrecadou menos os custos ainda ficaram faltando 0,9% do PIB para pagar só
os juros, não é para pagar a dívida – porque o Tribunal de Contas diverge do Governo.
O Tribunal de Contas diz que não se pode aceitar – e falemos com franqueza; em casa nós também faríamos isso – duas coisas que o Governo fez: colocar como receita deste ano o que ainda virá no ano seguinte;
e colocar os gastos deste ano só no ano seguinte.
Imagine você que está me ouvindo se, na hora de prestar suas contas para o Imposto de Renda, você
dissesse que parte do salário que você recebeu este ano só vai receber no próximo ano; e que parte dos gastos
que você faria no próximo ano você já fez neste ano. Imagine se você fizer isso! Não irá preso porque não se vai
preso por dívida, salvo a de pensão alimentícia, mas você vai ficar inadimplente com todas as consequências.
Pois bem, é isso que o Governo vem fazendo nestes últimos meses pelo menos. E, se vem fazendo isso,
as consequências não serão boas para nós. A consequência disso é que os juros vão ter que aumentar, os preços terão que aumentar, e por uma razão simples: quando o preço aumenta, a receita do Governo aumenta e
a dívida não aumenta, porque a dívida não é vinculada aos preços, salvo algumas. A maneira que os governos
usam no mundo inteiro para pagar a sua dívida é gerar inflação, usam a inflação como instrumento para pagar
dívida. E terminam jogando isso para nós. Esquecemos que no fim vem para nós.
Está tudo mundo chocado com as propinas que são pagas. As pessoas não estão percebendo que quem
paga a propina, no final das contas, somos nós, os consumidores. Quando a Petrobras, Senador Capiberibe, paga
mais do que devia por uma obra, ela mete isso no preço do combustível mais dia menos dia, e é a gente que paga.
Nós pagamos a propina – nós, os brasileiros –, você que está me ouvindo. A propina não sai do Governo,
a propina sai de nós, porque a conta chega. Ao aumentarem o preço de uma obra para poderem dar mais dinheiro de propina, o combustível tem de subir de preço para pagar aquele aumento de custo e, aí, você paga.
Pois bem, é o que vai acontecer, porque nós estamos trabalhando com improvisação – basta ver todos
os pacotes que foram feitos, Senadora Ana Rita, nos últimos dois, três anos; dão exoneração para um, depois
dão para outro. E estamos trabalhando com imprevidência, porque a gente toma uma decisão hoje sem levar
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em conta o que vai acontecer depois – sabendo, não é sem saber não; é sabendo, mas sem levar em conta –, e
enganando, porque a gente diz uma coisa que é diferente da realidade, como essa de contar como receita deste ano o que vai entrar no próximo – será como o custo do próximo ano o que a gente já está gastando neste.
Finalmente, estamos gastando mais do que deveríamos, e todos sabem o que acontece. Gastamos mais
com a Copa, gastamos mais com as Olimpíadas, gastamos mais até com coisas boas, como o PAC, como a contratação grande de funcionários. Gastamos mais – coisa boa – com o aumento de salários. Gastamos mais com
coisas ruins e boas, ruins como propina, boas como salários, mas com tudo isso, no fim, a conta chega.
E a conta chegou. A conta chegou e, em vez de o Governo assumir os erros, de assumir as dificuldades
e dizer que quem tem de resolver isso somos todos nós... Não é o Governo que vai resolver sozinho, o Governo não existe, o Governo apenas administra as rendas, nós é que vamos ter que resolver. Estava na hora de
a Presidenta dizer: “Erramos e agora temos de consertar isso, e precisamos nos unir para consertar os erros.”
Mas desde que sejam assumidos... Em vez disso, está tentando esconder. É como se a gente tivesse estourado
o cartão de crédito – nós estouramos o cartão, o Brasil estourou seu cartão de crédito. É isto o que está por
traz da palavra “déficit”: é o estouro do cartão de crédito. Em vez de resolver isso, o que a gente está fazendo?
Mandando para cá – o Governo – uma proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma
manobra fiscal para esconder as dificuldades.
E quando a gente esconde uma dificuldade, Senador Capiberibe, ela vem com muito mais violência depois. Cada dia que a gente atrasa para entender uma dificuldade e procurar uma solução, ela vem com mais
violência depois.
O que o Governo fez? Mandou um texto com o projeto que era a Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2014, que chegou no dia 11 de novembro, após o Governo admitir que, a esta altura do ano, não tem mais
como cumprir a meta fiscal. O Governo reconheceu, mas não reconheceu que foi um erro: agiu como se fosse
uma coisa natural, como se fosse por acaso – tinha uma pedra no caminho.
Não foi uma pedra no caminho. Foi uma muralha que foi feita e que a gente vai precisar derrubar para
voltar a crescer, para crescer sem inflação. E em vez de dizer “tem uma muralha na frente”, o Governo diz: “Vamos fazer de conta que não existe essa muralha”.
O texto que está em vigor exige um superávit primário de, no mínimo, R$49 bilhões, já levando em conta
todos os descontos em relação à meta maior, que seria de R$116 bilhões para o Governo central, a Previdência
Social, o Banco Central. Na prática, essa meta está sendo abandonada, pois a alteração proposta permitirá ao
Governo, se for aprovada aqui por nós – se nós fizermos parte desse jogo de esconder a verdade –, permitirá
abater do valor total da meta do superávit tudo o que conseguir executar em despesas de investimento com o
Programa de Aceleração de Crescimento e ainda as desonerações tributárias, o que só em outubro já passava
de R$135 bilhões. Ou seja, a gente vai gastar isso, mas vai fazer de conta que não gastou.
Imagine se você chegasse para o dono do banco junto ao qual você tem seu cartão de crédito e dissesse:
“Olha, faz de conta que aquilo que eu gastei na compra de um carro novo eu não gastei”. Como é que ia ser?
Gastou! E se dissesse: “Então, faz de conta que o meu saldo é maior”. É isso que está em jogo aqui. Estão querendo fazer de conta que o déficit é um saldo, que o buraco é um monte de dinheiro. Isso é esconder a verdade.
Nessa versão atual, esses descontos são limitados a R$67 bilhões. Ou seja, dos R$135 bilhões, mais o
PAC, a gente só considera R$67 bilhões. O resto, faz de conta que não foi gasto. Não tem como fazer de conta
que não se gasta.
Considerando a metodologia de apuração que o Banco Central utiliza, o Governo não apenas não conseguiu superávit – deveria ter, teria que ter, senão perde credibilidade, senão tem que aumentar juros, senão
tem que aumentar a dívida – como em suas contas primárias incluiu as estatais federais, que, pela lei, poderiam
compensar o resultado do governo central. O déficit foi ainda maior. Ou seja, 19,47 em vez 20,66 em apenas
nove meses, porque se joga com as estatais como se jogou com a Petrobras esse tempo todo, como se está
jogando com a Eletrobras, com o BNDES. E esse jogo esconde a verdade, a realidade da economia.
Um despacho do Diário Oficial na quinta-feira, dia 13, informava que o Governo enviou ao Congresso mensagem pedindo a tramitação em regime de urgência para esse projeto que altera a Lei de Diretrizes. Com isso,
o projeto teria tramitação mais rápida, não ficando submetido a prazos normais e passando a impedir votação
de outras matérias a partir de sua apresentação. Ou seja, força que a mentira seja dita de uma maneira rápida.
Felizmente, o Governo mudou a estratégia, mas não recuou: ele apenas tirou o pedido de urgência, mas
fez uma artimanha para que o próprio Congresso ponha em votação de uma maneira rápida, sem uma discussão cuidadosa, com a mesma imprevidência e a mesma improvisação.
O processo vai correr atropelando as datas. O calendário de votação da proposta seguirá uma tramitação
ordinária, mas com encurtamento dos prazos – mais uma manipulação –, impossibilitando, portanto, maiores
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discussões entre os Parlamentares – porque mesmo uma fala como esta não está provocando nenhuma discussão, isso é que é o preocupante.
Pelo calendário definido pela CMO, Deputados e Senadores têm até esta segunda-feira para apresentar
as emendas. O relatório do Senador Jucá deve estar pronto até o dia seguinte, dia 18, para ser votado na quarta-feira, dia 19. Como é que a gente faz com que uma coisa dessas tramite em três dias? Era melhor ter mantido
o pedido de votação rápida porque a gente teria 45 dias – vai ter pouco mais de 45 horas.
Foi visando isso, Senadora Ana Rita, que eu dei entrada a diversas emendas à LDO hoje de manhã – sete
emendas eu fiz. Eu não vou tomar o tempo da Casa para ler com detalhes essas emendas, mas uma delas era
para não permitir a redução de meta de superávit primário que fosse previamente fixada – foi fixada, tem que
trabalhar com aquela, porque é a verdade, é o necessário, não foi colocada ali por acaso.
Há outra, que eu acho que teria um papel muito importante: é a unificação dos cadastros de obras custeadas com recursos da União. Hoje, não há um cadastro único, Senador Suplicy, os gastos são feitos de uma
maneira independente, em algum lugar se soma ou não se soma.
Há uma terceira acrescentando novo artigo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para a adoção do planejamento estratégico pela Administração Pública e monitoramento dos riscos envolvidos nas ações necessárias
para alcançar os objetivos e metas. Por incrível que pareça, no século 21, a gente faz gastos de centenas de
bilhões, gastos de trilhões de reais, sem ter um planejamento estratégico previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que a gente tem Diretrizes sem planejamento estratégico?
Outra emenda é a que prevê a definição de metas, indicadores e prazos de vigência para proposições
que tratem de renúncias de receitas.
Um dos grandes problemas que estamos vivendo em relação às contas, Senador Randolfe, diz respeito às
desonerações fiscais, que nos beneficiaram a todos que compramos carros. Eu não vejo nenhuma propina nisso,
não tem como haver propina na desoneração. Ela nos beneficia, mas agora vamos ter que pagar, porque, ao fazer a desoneração, o Governo reduziu sua receita sem reduzir seus gastos em outras contas – e aí vem o déficit.
A outra emenda – e estou terminando, Senadora – é a que inclui demonstrativos de desonerações tributárias no âmbito do PAC. Se a gente não fizer isso, a gente não vai saber exatamente como estão sendo os gastos.
Há mais uma emenda: definindo prazo para que o Congresso aceite ou não as contas a serem prestadas
pela Presidência da República. Não há prazo, a gente pode ficar aqui meses e meses sem receber prestação de
contas. Tem que haver um prazo para que o Congresso aprecie as contas do Governo.
Outra emenda inclui um artigo dispondo sobre o custo de obras, de tal maneira que o custo global de
obras e serviços de engenharia seja obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais
à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Se isso tivesse sido aplicado nas obras da Petrobras, não estaríamos vivendo essa crise, pelo menos não na
dimensão que estamos vivendo. Foi a falta disso, a falta de vinculação dos preços a mediana do que é definido
nas pesquisas de preços elaboradas pelo próprio Governo que fez, que permitiu que, através de negociações, se
subisse os preços, de tal maneira que se dissesse: “Sobe; um pedacinho vai para você e um pedacinho vai para nós”.
Essas emendas foram apresentadas hoje. Primeira notícia que tive foi de que haviam sido recusadas e, depois,
foi a notícia de que haviam sido aprovadas. Independente de serem aprovadas ou não, quero dizer que fiz meu
dever de casa, apresentei minhas emendas, tentei fazer com que o trabalho da elaboração do próximo orçamento...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... deste ano para o próximo ano seja
feito de uma maneira diferente: com mais seriedade, com menos improvisação; com mais previdência, com
menos descuido.
Eu espero, com essa crise toda que está aí, que a Presidenta Dilma disse que faz um Brasil diferente, que
faça um Brasil diferente, no mínimo, na elaboração do orçamento do próximo ano – pelo menos isso –, para
evitar tragédias como as que estamos vivendo: de diretores de grandes empresas, como a Petrobras, presos;
os presidentes das maiores empreiteiras do mundo – não são as maiores só do Brasil, não; essas empresas que
consideramos as maiores do Brasil são as maiores do mundo, mas brasileiras – presos também. E uma vergonha nacional que está tomando conta de todos nós.
Há tempo para resolver isso...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Tem que identificar os cuidados, tem
que acabar com a impunidade. Mas vamos, desde já, tomar um pouco mais de cuidado na elaboração do orçamento do próximo ano.
Fiz o dever de casa, apresentei minhas propostas e estou aqui manifestando nesta fala.
Era isso, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
Faço, agora, a leitura de alguns comunicados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) –
PROJETO RECEBIDO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
– Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 256, de 2005 (n° 6.125/2009, naquela Casa),
que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em
todo o território nacional.
À CRE e CCJ.
É o seguinte o Substitutivo:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Requerimento nº 919, de 2014, do Senador Cícero Lucena, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos
trabalhos da Casa, nos dias 22 a 28 de novembro de 2014, para participar de Missão Oficial ao Vietnã, a convite
da Assembleia Nacional da República Socialista do Vietnã; e comunica, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, que estará ausente do País no período de 22 a 29 do corrente mês.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Requerimento nº 920/2014, do Senador
Luiz Henrique, que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no período de 2 a 7 de dezembro de 2014, para participar da Assembleia Comemorativa do 50º aniversário do Parlamento Latino-Americano, na cidade do Panamá; e comunica, nos termos
do art. 39, I, do Regimento Interno do Senado, que se ausentará do País no mesmo período.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) –
AVISO N°1879-GP/TCU
Brasília, 18 de novembro de 2014.
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que, no último dia
3, o Ministro deste Tribunal José Jorge de Vasconcelos Lima requereu o processamento de pedido de aposentadoria voluntária, de forma que o Decreto da Excelentíssima Senhora Presidenta da República no
Diário Oficial da União consignasse como data de início da aposentação o dia 17 de novembro de 2014,
dia anterior ao que Sua Excelência completa 70 anos de idade.
Informo, por oportuno, que o Ministro José Jorge de Vasconcelos Lima havia sido nomeado para o Tribunal de Contas da União por escolha do Congresso Nacional em vaga destinada ao Senado Federal.
Esclareço, por fim, que o ato de aposentação de Sua Excelência não foi publicado no Diário Oficial da
União até a presente data.
Respeitosamente,
João Augusto Ribeiro Nardes
Presidente
O expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.879-GP/TCU
Brasília, 18 de novembro de 2014
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que no último dia
3 o Ministro deste Tribunal José Jorge de Vasconcelos Lima requereu o processamento do pedido de aposentadoria voluntária, de forma que o Decreto da Excelentíssima Senhora Presidenta da República no Diário Oficial
da União consignasse como data de início da aposentação o dia 17 de novembro de 2014, dia anterior ao que
Sua Excelência completa 70 anos de idade.
Informo, por oportuno, que o Ministro José Jorge de Vasconcelos Lima havia sido nomeado para o Tribunal de Contas da União por escolha do Congresso Nacional em vaga destinada ao Senado Federal.
Esclareço, por fim, que o ato de aposentação de Sua Excelência não foi publicado no Diário Oficial da
União até a presente data.
Respeitosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Agora, concedo a palavra ao próximo Senador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy, pelo tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Querida Presidenta, Senadora Ana Rita, quero, hoje, dentro desta semana em que comemoramos no
dia 20 próximo o Dia Nacional da Consciência Negra, falar do centenário de Carolina Maria de Jesus.
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Eu gostaria de aqui cumprimentar e registrar, na tribuna de honra do Senado, a presença dos Vereadores que nos visitam da cidade de Rincão: João Matheus Bolito – o vereador mais jovem de São Paulo –, Sérgio
Henrique Mendes, Rosalva Loretto, Luís Negri Junior, Fernando Catelani. Sejam bem vindos.
Uma lembrança da escritora Carolina Maria de Jesus.
Em 14 de março de 1914, na pequena cidade de Sacramento, no Estado de Minas Gerais, nascia, numa
comunidade rural, Carolina Maria de Jesus. Filha ilegítima de um homem que já era casado, teve uma infância difícil e sua personalidade agressiva só piorou a situação. Quando chegou à idade de sete anos, sua mãe
forçou-a a frequentar a escola, depois que a esposa de um rico fazendeiro pagou as despesas para Carolina,
bem como para outras crianças pobres do bairro. Todavia, ela parou de frequentar a escola no segundo ano,
mas aprendeu a ler e a escrever.
Em 1937, sua mãe morreu, e Carolina foi obrigada a se mudar para São Paulo, aos 23 anos de idade. Chegando à metrópole, construiu na favela do Canindé sua própria casa, usando madeira, lata, papelão e qualquer outra coisa que encontrava. Todas as noites, saía para coletar papel a fim de poder sustentar sua família.
Entretanto, quando encontrava revistas e cadernos, guardava para escrever dentro. Foi assim que começou
a escrever sobre seu cotidiano. Isso irritava seus vizinhos, que não eram alfabetizados e, por isso, se sentiam
desconfortáveis por vê-la sempre escrevendo, ainda mais sobre eles.
Nas palavras de Maria Clara Lucchetti Bingemer, teóloga, professora e decana do Centro de Teologia e
Ciências Humanas da PUC-Rio:
Carolina não se casou e foi mãe de três filhos: João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera Eunice de
Jesus Lima. Migrou para São Paulo em 1937 [...]. Aí trabalhou como doméstica, não se adaptando, contudo, a esse tipo de trabalho. Passou a trabalhar como catadora de papel, trabalho que realizou até sua
morte. Faleceu em 13 de Fevereiro de 1977, com 62 anos de idade, e foi sepultada no Cemitério da Vila
Cipó, cerca de 40 km do centro de São Paulo.
Quem lê a escrita sensível e poética de Carolina não imagina como sua escolaridade formal foi parca e
lutada. Foi matriculada, em 1923, no Colégio Allan Kardec, primeiro Colégio Espírita do Brasil. Foi mantida no
colégio graças à generosidade de uma benfeitora, a Srª Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de
Carolina trabalhava como lavadeira. No Colégio Allan Kardec, Carolina estudou pouco mais de dois anos. Toda
sua educação formal na leitura e escrita advém deste pouco tempo de estudos.
Até aqui, temos uma história que poderia ser a de qualquer outra mulher brasileira pobre – negra, semi-alfabetizada, favelada –, como tantas que existem pelo Brasil afora, não fosse por um detalhe: a paixão de Carolina Maria de Jesus pela leitura e pela escrita. Isso fez toda a diferença em sua vida. Carolina dividia seu tempo entre catar papel, cuidar dos filhos e escrever. E sua escrita acabou sendo documento importante e parte
fundamental da literatura de denúncia feita pela mulher, objeto de estudo e pesquisa por todos aqueles que
desejam conhecer o verdadeiro Brasil que se esconde através das fachadas das elites.
Além de Quarto de despejo: Diário de uma Favelada, Carolina também publicou Casa de Alvenaria (1961),
Provérbios e Pedaços da Fome (1963) e Diário de Bitita (publicação póstuma, realizada em 1982, pela editora francesa A. M. Métailié). Há indícios, na prosa da escritora, de que ela teria tido acesso a obras de grandes escritores
brasileiros, provavelmente nas casas em que trabalhou, o que explicaria as menções em suas obras a poetas
como Casimiro de Abreu e Castro Alves. Em seus livros, Carolina alterna incorreções ortográficas, sintáticas e
de pontuação – reflexos da linguagem oral e da alfabetização deficiente – com o emprego correto de termos
específicos da linguagem escrita culta.
Outro traço particular da escrita de Carolina Maria de Jesus é sua consciência política e social. Passagens
de seus livros mostram que a escritora estava sempre informada do que acontecia não só em São Paulo, mas
também em outros Estados, provavelmente por meio de notícias lidas em jornais que via nas bancas.
A obra mais conhecida, com tiragem inicial de dez mil exemplares esgotados na primeira semana e traduzida em 19 idiomas nos últimos 35 anos é Quarto de Despejo, lançado pela Livraria Francisco Alves em agosto de 1960 e editado oito vezes no mesmo ano, sobretudo, graças à iniciativa de Audálio Dantas que a conheceu quando, certo dia, como jornalista da Folha da Noite, ao estar percorrendo a Favela do Canindé, onde um
grupo de pessoas estava ali se sentindo preocupado por causa da ameaça de despejo, eis que ela falou para o
grupo de pessoas e para o próprio Audálio Dantas: “Se você fizer alguma coisa, eu vou colocá-lo no meu livro”.
Então, Audálio Dantas se interessou por saber o que era, afinal, aquele livro dela e foi com ela até o seu quarto
de despejo, a sua simples casa, e ali verificou os diários que ela passou a escrever, que ela havia escrito falando
de seu cotidiano. Eis que, então, teve um enorme impacto a reportagem que ele fez na Folha da Noite, e daí
ele ajudou Carolina Maria de Jesus a organizar o seu primeiro livro: Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada.
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Quarto de Despejo teve mais de 70 mil exemplares vendidos na época, quando, para se considerar uma
publicação de sucesso, era preciso alcançar a margem de aproximadamente quatro mil exemplares. Nos cinco
anos seguintes, Quarto de Despejo alcançou mais de 40 países, como Dinamarca, Holanda, Argentina, França,
Alemanha, Suécia, Itália, Tchecoslováquia, Romênia, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, Japão, Polônia, Hungria
e Cuba. Já vendeu um milhão e meio de exemplares. Ela é a segunda autora brasileira que mais vendeu livros,
depois de Paulo Coelho.
Carolina não era alienada. Tinha consciência de sua condição e da injustiça que a fazia levar aquela vida.
Em seu diário, escrevia: “Hoje em dia quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói.” Desânimo, desespero, tentação de suicídio, tudo isso rondou Carolina durante a sua vida. Mas também se pode
ver, em seu livro, que Deus não a abandona e continua a dar-lhe coragem para a luta de cada dia. E mesmo a
deslumbra com sonhos e visões encantadas que lhe aquecem a alma poética.
Por isso se podem ver, em seu diário, trechos como este, do dia 2 de setembro:
Eu durmi. E tive um sonho maravilhoso. Sonhei que eu era um anjo. Meu vistido era amplo. Mangas longas côr de rosa. Eu ia da terra para o céu. E pegava as estrelas na mão para contemplá-las. Conversar
com as estrelas. Elas organisaram um espetáculo para homenagear-me. Dançavam ao meu redor e formavam um risco luminoso.
Quando despertei pensei: eu sou tão pobre. Não posso ir num espetáculo, por isso Deus envia-me estes
sonhos deslumbrantes para minh’alma dolorida. Ao Deus que me proteje, envio os meus agradecimentos.
Aguerrida, Carolina, em meio ao seu indizível sofrimento, mantinha a esperança. Sonhava com o dia em
que seu País, seu povo iam melhorar. E produzia escrita profética. Prova disso é o que escreve em seu diário: “O
Brasil [Senadora Ana Rita] precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças.”
Ora, isto veio a acontecer na medida em que o Presidente Lula, que muitas vezes passou fome na sua
infância, justamente mais de 20 anos depois de Carolina Maria de Jesus ter escrito isso, se tornou Presidente
da República em 2002, novamente em 2006, para, inclusive, levar à eleição a Presidente Dilma Rousseff por
duas vezes, em 2010 e em 2014.
No início dos anos 60, tive um comovente encontro com Carolina Maria de Jesus, quando ela tinha acabado de publicar o seu romance Quarto de Despejo. E eu, inclusive, no meu livro Renda de Cidadania, na sétima
edição, na página 66 e 67, escrevo o seguinte: “Os contrastes para além dos muros da minha casa, de tanta pobreza e em meio à abundância para poucos,
Os contrastes para além dos muros da minha casa, de tanta pobreza e em meio à abundância para poucos, só aumentaram desde aquele período de minha adolescência. O Brasil crescia aceleradamente e, como
quase todas as pessoas, eu me entusiasmava com isso.
No início dos anos 60, tive um comovente encontro com a escritora Carolina Maria de Jesus, que acabara de publicar o seu romance Quarto de Despejo, em que narra como se intensificou o seu sofrimento em uma
favela de São Paulo, naqueles anos do Governo Juscelino Kubitschek (1955 a 1960), de crescimento dinâmico
de nossa riqueza e de nossa inflação.
O livro, narrado em forma de diário com uma simplicidade e uma sabedoria fabulosas, começa no dia
do aniversário da filha de Carolina. A mãe deseja dar-lhe um par de sapatos de presente, mas não tem dinheiro
para comprá-los. Encontra sapatos no lixo, lava-os e remenda-os para a filha calçar, e prossegue:
Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então eu lavei três litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou
com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1
quilo de toucinho, 1 quilo de açúcar e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se.
Depois da manhã de autógrafos, numa livraria da Rua Augusta, em São Paulo, comecei a conversar com
Carolina e resolvi convidá-la para almoçar em minha casa. Meus pais estavam recebendo um embaixador em
um almoço de cerimônia e deram as boas vindas à escritora que viera da favela.
Esse encontro entre pessoas com vidas tão diversas poderia simbolizar uma grande confraternização social, pois a constatação das brutais diferenças e a sua compreensão constituem o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais humana e justa.
Eis como, em seu livro Casa de Alvenaria: diário de uma ex-favelada, Carolina relata nosso encontro, este
mesmo, tal como eu falei, da seguinte forma:
10 de Setembro ... Hoje eu vou autografar na livraria da Rua Augusta, a convite da irmã do senhor Giacomo de Camillis. Quando cheguei na livraria era 8 e meia. Comecei a autografar o meu livro. Ao meio dia
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eu despedia, chegou um jovem e pediu-me para eu autografar-lhe o livro. [Eu tinha 19 anos, era 1960.
Eu nasci em 1941.] Deu-me o seu nome: Eduardo Suplicy Matarazzo. [O correto é Eduardo Matarazzo Suplicy.] E convidou-me para eu ir almoçar na sua casa. Aceitei o convite. Ele foi telefonar a sua irmã Marina
Matarazzo Suplicy, para vir buscar-me de automóvel, porque ele estava de lambreta.
A dona da livraria ofere...[na verdade era uma Vespa] A dona da livraria ofereceu-me dinheiro, eu não
aceitei. O que eu notei de espetacular foi uma senhora que trabalha na livraria. Ela fala sete idiomas e
canta e toca piano. É do Egito. Disse-me que descende dos faraós. Que vivia na opulência. Descreveu-me
seus castelos e os seus criados. E a sua queda financeira, que a política derrotou-a. Que eles eram refugiados e permaneceram em vários Países e ela aprendeu os idiomas. Chega o inglez, ela fala inglez, chega
um russo, ela atende em russo. É viúva e foi empregar-se para viver. Ela é inconformada com a existência.
Pediu-me para arranjar-lhe um emprego na televisão e deu-me seu cartão.
O automóvel chegou. Despedi e dirigi para a mansão da Avenida Paulista [na verdade era Alameda Casa
Branca com Alameda Santos, perto da Paulista e em frente ao Parque Siqueira Campos]. E eu ia conversando com a jovem Marina, irmã de Eduardo, que ia relatando as belíssimas qualidades de sua mãe que
tem 11 filhos. Que é muito sensata e que é boa para o seu pai. Admira o seu pai, que tem coragem de criar
11 filhos com todo o conforto. Que seu pai é um herói.
Quando cheguei na belíssima residência do Sr. Paulo Cochrane Suplicy fiquei abismada vendo aqueles
quadros. Mas que quadros! Fui apresentada a senhora Filomena [ela escreve Suplicy Matarazzo, mas é
Matarazzo Suplicy], vi a sua nora e os outros filhos foram chegando. (...) Estava presente o Sr. Coriolano
de Araujo Goes. Quando pronunciaram o seu nome na mesa, fiquei surpreendida e perguntei-lhe [vejam
como ela era bem informada]: – Então é o senhor que foi comissário no Rio de Janeiro? Ele confirmou.
Falamos de sua luta e ele está horrorizado com o custo de vida para os pobres.
A refeição estava ótima. A D. Filomena foi mostrar-me a casa e os criados. Pretos e brancos. A cosinheira
é preta e o senhor Paulo Suplicy disse-me que gosta muito dela porque ela está sempre alegre e é de confiança [Meu pai foi levá-la à cozinha, à copa, conversou com todas que ali trabalhavam]. E despedi de
D. Filomena, porque precisava falar com o repórter. O senhor Eduardo Suplicy prontificou-se a levar-me
na Livraria Francisco Alves. Quando chegamos a livraria, estava fechada, porque hoje é sábado. Mostrei
minha vitrina para a senhorita Marina, que ficou horrorizada, porque ela ignora os dramas dos pobres.
Neste ano, em que se comemora o centenário de Carolina Maria de Jesus, ontem, foi lançada, na Câmara
Municipal de São Paulo, pela editora Mepario Revolução, uma edição comemorativa do livro Onde estais Felicidade?, realizada com apoio do Ministério da Cultura, por meio da Fundação Palmares, que reúne dois textos
inéditos de Carolina, além de ensaios sobre a autora.
Continuando com os festejos do centenário de nascimento de Carolina Maria de Jesus, que aconteceu
durante todo este ano, o Prefeito de Sacramento, no Estado de Minas Gerais, Sr. Bruno Scalon Cordeiro, inaugura com o nome de Carolina Maria de Jesus a Escola Técnica Federal para 1.200 alunos no próximo mês.
E, no próximo final de semana, em São Paulo, na feira literária que vai ocorrer no Memorial da América
Latina, haverá um stand de exposição para Carolina Maria de Jesus.
Eu gostaria, Srª Presidenta, se V. Exª me autorizar, de ler aqui um trecho do Diário de Bitita, 2ª edição., de
Carolina Maria de Jesus, Editora Bertolucci.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Os Negros.
– Se eu pudesse comprar isto! Se eu pudesse comprar aquilo!
Eu vestia um vestido de minha mãe, amarrava um barbante na cintura e pulava o muro da vizinha, trepava nas árvores, colhia as frutas, ia introduzindo-as no seio, depois descia e ia saboreá-las.
Mas não sentia tranquilidade interior. Meu subconsciente me advertia de que havia praticado um ato
indigno. Eu não tenho coragem de roubar. Devo e deverei lutar para conseguir tudo com honestidade.
Tinha a impressão de que alguém sussurrava aos meus ouvidos: seja honesta, seja honesta, seja honesta
como se fosse o tique-taque de um relógio. Parece que eu tinha um preceptor dirigindo-me. Quando eu
ganhava uma fruta, ou comprava, não ficava atemorizada, todos têm o bom senso. Se o homem rouba,
é porque ele é canalha.
Passados uns dias, resolvi entrar no quintal da vizinha. Quando fui pegar uma manga, uma cobra foi
pondo a boca. Assustei, perdi o equilíbrio e a noção. Fui despencando-me, batendo nos troncos e caí no
solo semi-inconsciente. Esqueci de que estava furtando mangas. Comecei a gemer; os cães, ouvindo-me
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gemer, ladravam e as galinhas cacarejavam. A dona Faustina foi averiguar o que havia. Encontrou-me
com o seio recheado de mangas. Dirigiu-me um olhar que me amedrontou. Percebi que ela era avarenta.
Repreendeu-me!
– Então é você quem rouba as minhas frutas, negrinha vagabunda. Negro não presta.
Respondi:
– Os brancos também são ladrões porque roubaram os negros da África.
Ela olhou-me com nojo.
– Imagina só se eu ia até a África para trazer vocês... Eu não gosto de macacos.
Eu pensava que a África era a mãe dos pretos. Coitadinha da África que, chegando em casa, não encontrou os seus filhos. Deve ter chorado muito.
Estava deitada no chão e dizia:
– Olha a cobra! Olha a cobra! desfaleci.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Foram avisar minha mãe que eu estava roubando as mangas de dona Faustina. Minha mãe pegou um
chicote e deu-me duas chicotadas. Despertei, e saí correndo como se minhas pernas fossem movidas a
motor. Minha mãe ficou furiosa porque eu havia vestido seu vestido novo. Era um vestido de fustão estampado. Que suplício quando eu passava pelas ruas e os meninos gritavam:
– Ladrona de manga! Ladrona de manga.
Mas isto eram cenas que passavam. As crianças esquecem logo o que presenciam, e os dias iam decorrendo.
Eu notava que os brancos eram mais tranqüilos porque já tinham seu meio de vida, E os negros, por não
terem instrução, a vida era-Ihes mais difícil. Quando conseguiam algum trabalho, era exaustivo. O meu
avô, com setenta e três anos, arrancava pedras para os pedreiros fazerem, alicerces das casas. Os pretos,
quando recebiam aquele dinheirinho, não sabiam gastar em coisas úteis. Gastavam comprando pinga.
Os pretos tinham pavor dos policiais, que os perseguiam. Para mim aquelas cenas eram semelhantes
aos gatos correndo dos cães. Os brancos, que eram os donos do Brasil, não defendiam os negros. Apenas
sorriam achando graça de ver os negros correndo de um lado para outro, procurando refúgio, para não
serem atingidos por uma bala.
Minha bisavó Maria Abadia dizia:
– Os brancos de agora já estão ficando melhores para os pretos. Agora, eles atiram para amedrontá-los;
antigamente atiravam para matá-los.
E os pretos sorriam dizendo:
– O Benedito virou lebre, quando viu os policiais. Quando os pretos falavam: “– Nós, agora, estamos em
liberdade” eu pensava: “mas que liberdade é esta se eles têm que correr das autoridades como se fossem
culpados de crimes? Então o mundo já foi pior para os negros? Então o mundo é negro para o negro, e
branco para o branco”!
Srª Presidenta, eu não quero abusar. Gostaria de ler diversos capítulos, e ainda nem li todo esse sobre os
negros. Mas eu compreendo a limitação do tempo. Quero apenas recomendar a todos que aqui nos assistem
que possam ler o Diário de Bitita, Carolina Maria de Jesus, da Bertolucci Editora, Quarto de Despejo – diário de
uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, e outros livros que eu aqui citei, inclusive aqueles que, ontem, foram
lançados na Câmara Municipal de São Paulo, quando se fez uma sessão de homenagem a Carolina Maria de
Jesus, por iniciativa do Vereador Antônio Donato, com a presença inclusive do Prefeito de Sacramento – MG,
Bruno Scalon Cordeiro, que ficou muito feliz porque estava...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... inteiramente lotada a Câmara Municipal.
E ali foram lançados dois textos inéditos no livro comemorativo Onde estaes Felicidade, da Publicadora
Me Parió Revolução.
E certamente todos vamos aprender muito sobre a realidade do Brasil. Ainda que isto reflita sobre os
anos 50 e 60, infelizmente, ainda muito do que aqui está descrito continua a acontecer em muitas das áreas
periféricas de nossas grandes metrópoles.
Muito obrigado, Senadora Ana Rita, pela tolerância.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco Apoio Governo/PT – ES) – Nós que agradecemos ao Senador Eduardo Suplicy por esse belo pronunciamento. Uma bonita homenagem à população negra, justamente nesta
semana em que nós comemoramos o Dia da Consciência Negra.
Então, parabéns. Se nós tivéssemos mais tempo, com certeza, seria muito bom ouvi-lo, Senador Suplicy.
Muito obrigada.
Eu convido agora o Senador Randolfe Rodrigues para fazer uso da palavra, pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio Senado e pela TV Senado, todos devem ver e
ouvir assustados, estupefatos... Sei que todos, a cada escândalo de corrupção, imaginam: qual será o próximo?
– e imaginam se o próximo escândalo não será o maior escândalo da história do País, porque, a cada escândalo de corrupção, diz-se que “este escândalo é o maior da história do País”. Bom, não sei se algum será maior do
que o que estamos assistindo com os sequenciados capítulos da chamada Operação Lava Jato.
O último capítulo, a sétima etapa, a chamada etapa juízo final, a sétima etapa da Operação Lava Jato,
que levou à detenção os principais executivos de pelo menos quatro das cinco maiores empreiteiras do País,
mais do que qualquer outro detalhe, mostra para nós a necessidade de uma reforma profunda no sistema político brasileiro.
Estamos assistindo, minhas senhoras e meus senhores, ao envolvimento... No depoimento de um desses
executivos, hoje pela manhã, ele dizia: “Eu contribuía com o PMDB, PP, PT e outros”. A disposição é perguntar:
“Diga-me os outros, detalhe os outros”. Ao perguntar dos outros, nós veremos que, com certeza, está envolvido
quase todo o espectro partidário brasileiro.
Mais do que se responsabilizar, é necessário que, dessa operação, tenhamos não somente a sétima etapa
da operação, mas a oitava, a nona, a décima, pois não podemos ficar somente nas empreiteiras. É fundamental
chegar até aos políticos. É necessário, como já foi dito, que não fique pedra sobre pedra, porque, dessa operação, é fundamental passar de fato o Brasil a limpo.
Eu quero comungar das declarações, na última segunda feira, na Folha de S.Paulo, de S. Exª o Procurador-Geral da República Dr. Rodrigo Janot. E quero comungar das declarações dele porque, ainda na semana
passada, Srª Presidente, sussurraram-se, pelo Congresso Nacional, por algumas instituições, dúvidas sobre o
Procurador-Geral da República, sobre o procedimento do Procurador-Geral da República e sobre a condução
do Procurador-Geral da República a respeito dessa investigação e de outras investigações.
Eu venho aqui à tribuna, Presidente Ana Rita, para hipotecar minha total confiança na condução dessa
investigação por parte do Ministério Público Federal. Se há uma instituição em que eu tenho confiança plena, absoluta, que eu tenho certeza de que é totalmente republicana neste País é o Ministério Público Federal.
Mas eu digo aqui desta tribuna, e eu sei, Srª Presidente, que, das ruas, quem fala é o povo brasileiro.
Eu ontem estava observando uma pesquisa recente da Universidade Federal Fluminense. Nessa pesquisa, os pesquisados – é uma pesquisa qualitativa – foram perguntados se conheciam... Primeiro perguntaram
às pessoas o seguinte: se conheciam as áreas em que o Ministério Público Federal atuava. Dos entrevistados,
16,7% disseram que não conheciam; 76% disseram que só ouviram falar sobre em que situações o Ministério
Público Federal atuava; 93% disseram que não possuíam clareza – Senador Jorge Viana, querido –, que não
possuíam clareza das áreas em que o Ministério Público Federal atuava.
Mas veja, Senadora Ana Rita: cinco de cada cinco entrevistados disseram que tinham confiança no Ministério Público Federal. Ou seja, 100% dos entrevistados, ao serem consultados sobre o Ministério Público
Federal, disseram que confiavam, com a nota máxima, no Ministério Público Federal.
É por isso que, em 2013, quando perguntaram ao povo se queria retirar o poder de investigação do Ministério Público Federal, por uma PEC que tramitava aqui no Congresso Nacional, chamada PEC 37, o povo foi
para a rua defender a atribuição de investigação de promotores de Justiça e de procuradores da República.
Foi por isso.
É por isso que as atribuições de investigação do Ministério Público são defendidas. Porque há, no sentimento coletivo das pessoas, que, quando as coisas vão para o Ministério Público, lá as coisas andam e funcionam.
É por isso... Eu quero... Foram murmuradas aqui, foram murmuradas por aí, na semana passada, desconfianças sobre a atuação do Procurador-Geral da República. Pois bem, se há alguém nesta República, se há alguém,
nas instituições republicanas, em quem tenho total confiança é o Sr. Rodrigo Janot, atual Procurador-Geral da
República. E essa confiança de minha parte ficou reafirmada na entrevista que li de S. Exª – não sei se a senhora leu, Senadora Ana Rita, mas eu recomendo a todos – na última segunda-feira, ontem, na Folha de S.Paulo.
Quero destacar alguns trechos da entrevista do Procurador-Geral da República à Folha. Ele fala de temas
importantes. Ele diz que o mais importante dessa Operação Lava Jato é a constatação da necessidade que o
País tem de uma reforma política. O mais importante dessa Operação Lava Jato é que esse sistema de finan-

252 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2014

ciamento de campanha no Brasil tem que ser, em definitivo, vaticinado ao fim, vaticinado à morte definitiva.
Não pode existir mais.
O que estamos assistindo com essa chamada Operação Lava Jato é prova de um jogo de cumplicidade
de interesses entre políticos e empreiteiras, em que os políticos entregam o seu financiamento de campanha
para as empreiteiras, e, quando chegam ao poder, devolvem o seu poder através de contratos com as empreiteiras. É isso que existe. É um jogo de conluio, de troca de interesses, que continuará enquanto nós tivermos,
no Brasil, esse sistema de financiamento de campanha.
E há de se fazer uma pergunta: nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade aqui ao lado, na Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal; julgada, se não me engano, desde março ou abril, com seis
votos favoráveis – ou seja, está praticamente decidida –, pelo fim do atual sistema privado de financiamento
de campanha; mas há um pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes; ora, por que esse pedido de vista não
retorna para o Plenário do Supremo, e a gente acaba com esse sistema de financiamento de campanha? É o
que está aprovado.
Há três partidos declaradamente envolvidos, mas não são três: vão-se encontrar quatro, vão-se encontrar cinco, vão-se encontrar seis, vão-se encontrar dez! Não há só um Poder envolvido no esquema da Lava
Jato: há mais de um Poder envolvido. É o sistema político brasileiro que está apodrecido! É o sistema político
que está nesse jogo de interesses.
Isso o Procurador-Geral da República desnudou. Desnudou e apresentou a nós, pintou para nós com
o pincel de um artista, naquela entrevista de ontem na Folha de S.Paulo. Diz S. Exª num trecho da entrevista:
Isso é um rastilho de pólvora. Quando um começa a falar, o outro diz: “Vai sobrar só para mim?”, e aí eles
começam a falar mesmo. Um me perguntou: “E se eu não tiver ninguém para entregar?” Eu disse: sempre
tem, você pode se entregar. Eu só não aceito perdão judicial.
A gente ainda vai pegar esse dinheiro. Hoje são cerca de R$700 milhões bloqueados. Se as empreiteiras
vierem fazer delação [...], vamos colocar a exigência da construção de presídios.
Olhem que ideia genial: se as empreiteiras vierem fazer delação, ele topa que parte dos recursos recuperados seja destinada para a construção de presídios. É uma ideia genial que o dinheiro recuperado com a
delação seja destinado para a construção de presídios, que podem servir, inclusive, para alguns dos delatores.
Ideia genial! Como não se pensou nisso antes? É uma ideia fantástica.
A entrevista, inclusive, entra em detalhes e mostra a independência da atuação do Procurador-Geral da
República.
Então, Srª Presidente, queria hipotecar aqui a minha solidariedade, minha certeza e confiança na condução dessa investigação. Tenho mais confiança no Ministério Público Federal e na condução do Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, do que em qualquer CPI. Aliás, CPI, desde a última CPI de que
participei, aqui do Cachoeira... Participei e acho que foi uma das maiores vergonhas da história do Congresso
Nacional. Foi uma das maiores vergonhas da história do Congresso Nacional. Em CPI aqui no Congresso, cá
entre nós, não boto fé. Não boto fé que saia e que tenha bom resultado.
Agora, na apuração feita por Procuradores da República, em institutos como esse da delação premiada, trazida aqui, e na condução feita pelo Procurador-Geral da República do porte do Dr. Rodrigo Janot, nisso,
nessa condução e na necessidade de que temos, apontada por essa apuração, de fazermos reforma política,
nisso eu acredito – nesse tipo de apuração eu acredito! Eu creio e estou confiante de que esse é o melhor encaminhamento, Senador Inácio Arruda, para a República. Mesmo porque o que está apontando aqui é que a
necessidade que temos aqui é sairmos disso com a reforma das instituições brasileiras.
Então, Senador Eduardo Suplicy, que agora preside, eu quero aqui reafirmar a minha confiança no curso
dessas investigações. Que essas investigações radicalizem no sentido de apurar tudo que tem que ser apurado! Que venha a próxima etapa!
Já houve as empreiteiras. Que se encontrem os corruptos! Que se encontrem os corruptores! Que se encontrem todas as partes, pontes e fontes desse esquema que está sendo desvendado! E esse esquema só está
sendo desvendado, porque a apuração está sendo feita – reputo, reflito e reitero –, está sendo conduzida por
aquela instituição que eu acredito que tem sido a instituição mais republicana e independente deste País, que
é o Ministério Público Federal.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, a Srª Ana Rita deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Randolfe Rodrigues, pela análise que fez do papel do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República.
Agora, tem a palavra, como oradora inscrita, a Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Em seguida,
falará o Senador Paulo Davim, pela Liderança do PV.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É para
solicitar a V. Exª que registre na Ata a minha posição em relação à votação que nós tivemos, nominal, por meio
eletrônico. Eu acompanho a decisão do meu Partido nessa votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Senador Inácio Arruda, seu voto será
registrado.
A Senadora Ana Rita tem a palavra.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, público na tribuna de honra aqui presente, ouvintes da Rádio
Senado, expectadores da TV Senado, eu quero inicialmente manifestar a minha alegria, a minha satisfação de
poder receber novamente aqui, no Senado, a nossa companheira, a Senadora Marta Suplicy, que, mais cedo,
pronunciou-se. Eu não tive a oportunidade de cumprimentá-la no momento em que ela estava nesta tribuna,
mas quero fazer isso agora e parabenizá-la pelo trabalho que realizou à frente do Ministério da Cultura. E o seu
retorno aqui, para o Senador Federal, como Senadora, irá contribuir também em muito com o nosso trabalho,
com o Governo da Presidenta Dilma, engrandecendo o nosso País. Então, faço esse registro que considero importante neste momento.
Também, senhores que nos acompanham, faço uso deste espaço para lembrar que, nesta próxima quinta-feira, vamos celebrar o 20 de Novembro, data de reflexão sobre a situação dos negros e negras na sociedade
brasileira. O Dia Nacional da Consciência Negra nos remete ao dia 20 de novembro de 1695, dia em que Zumbi,
Rei do Quilombo dos Palmares e líder da resistência negra ao escravismo, foi morto, tendo seu corpo exibido
em praça pública, para semear o medo entre os escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito foi o
oposto; despertou em muitos a consciência de que era preciso lutar contra a escravidão e as desigualdades,
como Zumbi havia ousado fazer.
Séculos se passaram. Zumbi dos Palmares foi reconhecido oficialmente como um herói nacional em 1997.
E sua luta continua mais do que viva entre nós.
Quero iniciar minha reflexão lembrando que foi, às custas do sofrimento dos negros e das negras nas
senzalas, nos campos e nas cidades, que o Brasil foi erguido. Veio a Lei da Abolição em 1888. De lá para cá, o
Brasil mudou; nosso País é hoje uma das maiores economias do mundo, mas a população negra, mais de 50%
do nosso povo, segundo o IBGE, continua em situação de desigualdade, continua a ocupar funções menos
qualificadas no mundo do trabalho, e são as maiores vítimas da violência nas periferias das grandes cidades,
em especial os jovens negros.
A questão da violência contra os negros precisa ser pauta constante, para desconstruir o racismo e o
genocídio da juventude negra no Brasil. Dados preocupantes revelam que, a cada duas horas, sete jovens negros são assassinados no País. Os dados fazem parte do Mapa da Violência, pesquisa realizada pelo sociólogo
Júlio Jacobo, baseada em dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde.
De acordo com a pesquisa, são 82 jovens mortos por dia, 30 mil no ano de 2012, todos com idades de
15 a 29 anos. Entre os jovens assassinados, 77% são negros e 93,30% deles são do sexo masculino, moradores
das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos.
Impossível não se preocupar com as estatísticas. O Mapa da Violência revela que o número de homicídios da população branca diminuiu, enquanto o número de vítimas na população negra aumentou expressivamente. Entre os brancos, no conjunto da população, o número de vítimas diminui de 19.846, em 2002, para
14.928, em 2012, o que representa uma queda de 24,8%. Já o número de vítimas entre os negros aumentou
de 29.656 para 41.127 no mesmo período, um crescimento de 38,7%.
Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Senadora Ana Rita, desculpe-me interromper o discurso de V. Exª, mas tenho que relatar uma matéria agora na Comissão de Orçamento. Então, queria pedir,
Senador Eduardo Suplicy, que a Mesa registrasse o meu voto “sim” na votação do Embaixador para o Líbano,
que foi feita recentemente. Eu estava em uma audiência fora e gostaria de que registrasse a minha ausência,
registrando o meu voto “sim”.
Peço desculpas, Senadora Ana Rita e peço licença para me retirar para a Comissão de Orçamento. Muito
obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Romero Jucá, o voto de
V. Exª será consignado em ata. Meus cumprimentos.
Senadora Ana Rita, pode prosseguir.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) – O Mapa da Violência mostra ainda as taxas de homicídio por raça, cor e por diferencial juvenil. Na população total, as taxas brancas caem 23,8%, enquanto as negras aumentam 7,1%.
A vitimização negra, nesse quesito, passa de 78%, em 2002, para 151%, em 2012, representando um aumento de 92,6%.
Pesquisa divulgada no ano passado pelo Ipea confirma o extermínio da juventude negra. Infelizmente, meu Estado, o Espírito Santo, ao lado de Alagoas e da Paraíba, concentra o maior número de homicídios
de negros e negras. O Espírito Santo, no ranking elaborado pelo Ipea, registra 65 homicídios de negros a cada
100 mil habitantes. No Estado, os assassinatos diminuem a expectativa de vida dos homens negros em quase
três anos, o que mostra que os negros são duplamente discriminados, seja pela situação socioeconômica, seja
pela cor de pele.
Segundo o Ipea, tais discriminações combinadas podem explicar a maior prevalência de homicídios de
negros. Esse é um grave problema que merece a atenção de todos e de todas e sobre o qual devemos nos debruçar para mudá-lo. Temos o enorme desafio de garantir aos negros, em especial aos jovens negros, o direito
à vida e justamente por isso que me somo a essa imensa mobilização que se faz em nosso País pela aprovação
da lei contra os autos de resistência, que é a grande licença para matar os negros de nosso País, principalmente os jovens.
A polícia utiliza os autos de resistência, quando, ao matarem uma pessoa, não raro negra e jovem, alegam que este ou estes resistiram à prisão e foi preciso utilizar da força, não sendo, então, necessária nenhuma
investigação, ficando, digamos, por isso mesmo. Essa violência é insuportável, indesejável e não podemos mais
compactuar com este instituto em nossa legislação.
Projeto que trata disso, de autoria do companheiro, Deputado Paulo Teixeira, tramita na Câmara e determina a investigação de toda e qualquer morte e lesão corporal cometida por policiais durante ação policial.
Na prática, a aprovação do projeto tende a diminuir drasticamente o número de mortes em confrontos com
policiais ou, pelo menos, acabar com a impunidade.
A proposta prevê a alteração de sete artigos do Código de Processo Penal, entre eles, o art. 162. Uma vez
aprovada, a perícia será obrigatória, bem como o exame da vítima, com documentação fotográfica e liberação
do laudo em até dez dias. Outra alteração prevista é a do art. 292, que determina o inquérito para esses casos,
com envio imediato ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
Temos que criar uma cultura de paz. É inadmissível a violência contra o jovem negro, a mulher, como
precisamos encarar e lutar contra a homofobia. Não podemos tergiversar diante dessas questões, que vêm
ceifando vidas e criando diferenciações em nossa sociedade.
Aproveito, senhores Senadores, a ocasião, para também destacar ações de enfrentamento ao extermínio da juventude negra, como o plano Juventude Viva, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência
da República, por meio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e da Secretaria
Nacional da Juventude. O plano é composto por uma série de ações de prevenção voltadas para a redução da
vulnerabilidade dos jovens e as situações de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidades
de inclusão social e autonomia; da oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência em
territórios que concentram altos índices de homicídio; e do aprimoramento da atuação do Estado por meio do
enfrentamento ao racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para o problema. Reconhecemos que o plano, por si só, ainda não é suficiente para impedir que a violência recaia sobre a juventude negra,
mas uma mudança na consciência e o investimento em educação também ajudam a desenhar uma nova realidade, já que o combate à discriminação começa na infância.
No Espírito Santo, em junho deste ano, o Juventude Viva foi lançado na cidade do Município de Serra. É
uma importante política pública, assim como foi de extrema importância e fundamental a criação da Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no governo do Presidente Lula, em 21 de março de 2003,
Secretaria comandada pela companheira Ministra Luiza Bairros, a quem parabenizo pelo excelente trabalho.
Lembro que a criação da Seppir é parte da reivindicação histórica do movimento negro brasileiro e marca um
momento singular da História deste País, no qual o Estado brasileiro altera profundamente o trato com relação à questão racial e assume o compromisso de tratar com a devida atenção e responsabilidade esse tema.
Por anos e anos a população negra resistiu bravamente e empunhou sozinha a luta para desmistificar a
ideia de um país com plena democracia racial, onde as diferentes raças convivem harmoniosamente, ou mesmo da necessidade de enfrentar o racismo velado, ainda generalizado no seio da sociedade.
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É claro, Srs. Senadores, que ainda temos inúmeros desafios para superar o racismo e seus nefastos efeitos
na vida de cada negro e negra deste País, mas sem dúvida temos avançado bastante.
Nesse contexto, destacam-se a criação da Lei 10.639/2003, que muda a lei de diretrizes e bases da educação brasileira e determina a inclusão da história e da cultura africana nos currículos escolares, uma reivindicação de décadas da população negra, que, acertadamente, questionava como a escola de um país que tem
na sua formação uma diversidade tão grande poderia ignorar uma parcela tão significativa da sua população.
E aqui não falo somente em termos numéricos, mas da importância do povo negro para a formação sociológica brasileira, tanto do ponto de vista da sua centralidade no que diz respeito à cultura, quanto da contribuição efetiva que esses povos tiveram e ainda têm no desenvolvimento deste País em todos os seus setores.
Destaco também o Decreto 4.887/2003 (que trata da titulação de terras quilombolas), a instituição da
Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a implementação da Política Nacional para Comunidades Quilombolas e a sanção do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010.
Quero fazer ainda menção à Lei de Cotas, Senador Paulo Davim, nosso colega, companheiro da Comissão de Direitos Humanos, Senador Eduardo Suplicy, também membro dessa Comissão, da qual tive a grata
satisfação de ser a relatora na CCJ do Senado e o enorme prazer de presenciar, após 13 anos de tramitação no
Congresso Nacional, a sua sanção pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, em 2012.
Cito, também, a lei que garantiu a instituição das cotas no serviço público, da qual também tive a honra
de ser relatora. Essa lei foi sancionada pela Presidenta Dilma e reserva 20% das vagas nos concursos públicos
da União para candidatos negros e candidatas negras.
Sem dúvida, essas são duas leis que quebraram paradigmas, desmistificaram inverdades e se consolidam
cada dia mais como necessárias e possíveis e como uma grande estratégia para inserir os negros e as negras
em outro patamar na sociedade brasileira. Trata-se de passo importantíssimo para que eles venham a ocupar
cada vez mais os espaços de poder e decisão neste País.
Parabéns ao povo negro, pois, se essas conquistas hoje são realidade, elas são parte da luta e resistência
desse povo guerreiro e corajoso.
Não poderia deixar de registrar também a passagem do dia 15 de Novembro, que foi o dia Nacional da
Umbanda, religião genuinamente brasileira que bebe na fonte africana e indígena para sua composição. Quero
parabenizar todos os umbandistas e candomblecistas, que, como os negros, sofrem com a discriminação e o
preconceito gerados pela intolerância religiosa e pelo racismo, que não respeita uma religião com DNA africano como essa que acabei de citar.
Viva a memória de Zumbi dos Palmares! Viva a população negra do nosso País.
É esse Sr. Presidente, o meu pronunciamento nesta noite de hoje.
Muito obrigada pela atenção de todos os Senadores e Senadoras aqui presentes.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora
Ana Rita, pelas reflexões que faz a respeito da importância de avançarmos em direção à igualdade de direitos
para todas as pessoas, sobretudo do ponto de vista racial, nesta Semana da Consciência Negra.
Parabéns a V. Exª.
Tem a palavra, pela Liderança do PV, o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Eduardo Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, todos que nos assistem pela TV Senado e que nos escutam pela Rádio Senado, o Brasil perdeu, na sexta-feira passada, o médico-cirurgião cardíaco, pesquisador e
cientista Professor Adib Jatene, um dos homens mais brilhantes na atividade médica que o Brasil já teve e que
servirá de exemplo e inspiração para todas as gerações vindouras dos que abraçarem o ofício de salvar vidas.
Ministro por duas vezes e Secretário de Saúde outras tantas, Adib Jatene foi pioneiro na cirurgia cardíaca no
Brasil e, por ironia do destino, morreu de um infarto agudo no miocárdio aos 85 anos.
Filho de um seringueiro e de uma dona de casa, nascido em Xapuri, no Acre, cursou Medicina na Universidade de São Paulo e era habilidoso no tratamento dos corações, além de um grande pesquisador na área
cardiológica. Foi ele um dos primeiros no Brasil a fazer uma cirurgia de ponte de safena, e o seu trabalho em
cirurgia cardíaca em crianças foi tão precursor que seu nome batizou uma técnica cirúrgica mundialmente
conhecida. Em toda sua vida de trabalho chegou a realizar mais de 20 mil cirurgias. Quando foi professor em
Uberaba, Minas Gerais – primeira cidade para onde seus pais se mudaram quando saíram do Acre antes de
irem para São Paulo –, o Professor Adib Jatene lecionou a disciplina de Anatomia Topográfica na Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro e lá construiu seu primeiro modelo de coração-pulmão artificial. Aliás, ele era
também um engenhoso artífice em materiais e equipamentos que pudessem auxiliar o tratamento cardíaco.
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Quem o conheceu sabia que estava diante de um humanista. Gostava de ser chamado de professor,
como era com maestria. Mas, além de ensinar técnicas cirúrgicas, o Dr. Adib Jatene nos ensinava a ser gente. Certa vez, ele disse numa entrevista que o País deveria, sim, olhar para a produtividade, mas muito mais
importante do que isso era olharmos para as pessoas e fazer algo de bom para elas. Enquanto gestor público, na função de Ministro do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Dr. Adib Jatene foi o “pai” da
CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), o imposto que levou mais recursos para a
saúde – angustiado que estava na pasta quando se deparou com a escassez de recursos. E aos Srs. Senadores
e às Srªs Senadoras, falando como médico – no momento, aqui estou no Senado, exercendo o mandato de
Senador da República –, digo, com propriedade, que esta vem sendo uma das nossas principais bandeiras
de luta anos a fio na política brasileira: conduzir mais recursos para a saúde pública. E ele, também como
pioneiro, percebeu essa necessidade.
O Dr. Adib me contou certa vez que, quando era Ministro da Saúde, se deparou com a escassez franciscana de recursos e chegou à conclusão de que não conseguiria implementar o que trazia na cabeça no Ministério da Saúde. Ficou irrequieto, inconformado, até que concebeu modelo de captação de mais recursos para
a pasta – que viria a ser a CPMF. Procurou o então Ministro Serra, que tinha muito apreço e muito respeito pelo
Dr. Adib, e o Ministro teria dito que, apesar de discordar da ideia, não mexeria nenhuma palha para prejudicar
o seu trabalho e as suas pretensões. E o Dr. Adib veio para o Congresso Nacional, veio em busca do convencimento dos Parlamentares. E conseguiu: se instalou a CPMF.
Anos depois, ele fora do Ministério, assume o Ministério da Saúde o Ministro José Serra, que, dias depois
de ter assumido o Ministério da Saúde, procurou o Dr. Adib reconhecendo a necessidade e o brilhantismo de
sua ideia, de sua concepção da CPMF como fonte de recursos adicionais para a saúde pública.
Isso demonstra a visão privilegiada que o Dr. Adib tinha da saúde pública e do seu financiamento.
Disse anteriormente que, por ironia do destino, o médico que dedicou sua vida a cuidar dos corações
alheios morreu de um infarto agudo do miocárdio. O destino prega essas peças na vida dos grandes homens.
Beethoven ficou surdo, Borges ficou cego ainda jovem. Adib Jatene não era músico nem escritor, mas era um
gênio na arte de semear esperanças, e seu coração já não pertencia tão somente à sua anatomia e, sim, a toda
vida humana.
São essas palavras, Sr. Presidente, que eu profiro da tribuna do Senado Federal para homenagear um
dos grandes médicos brasileiros, que, com absoluta certeza, contribuiu para o crescimento da medicina que
hoje temos no Brasil, contribuiu para a formação de milhares e milhares de profissionais que foram seus alunos,
mas, sobretudo, trouxe esperança e vida para milhares de pacientes que passaram por suas mãos habilidosas
e foram observados por seu cérebro privilegiado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Paulo Davim, quero
cumprimentá-lo. Ainda ontem também fiz um pronunciamento de homenagem e um requerimento de pesar
pelo falecimento do Dr. Adib Jatene, que foi um homem extraordinário, um exemplo de humildade, conforme
tão belo artigo do Dr. Roberto Kalil que ontem a Folha registrou. Então, solidarizo-me inteiramente com todas
as suas palavras, tão belas, sobre o exemplo que nos deixou, como ser humano e como médico, o Dr. Adib Jatene. Parabéns.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pela ordem) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra, pela ordem, a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria também de registrar o meu voto na indicação do Embaixador do Líbano, porque no momento da votação eu estava na reunião da Comissão de Direitos Humanos e não pude estar presente. Então, eu gostaria de registrar
aqui o meu voto, acompanhando, com certeza, o voto da nossa Bancada.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – O voto de V. Exª, Senadora Ana
Rita, será registrado em ata.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Comunicação ao Sr. Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado:
Comunico a V. Exª, nos termos do art. 61 do Regimento Interno do Senado Federal, que o Partido Solidariedade – SD deixa de integrar, a partir desta data, o Bloco Parlamentar da Minoria.
Senador Vicentinho Alves, Líder do Solidariedade, de Tocantins.
É o seguinte o ofício na íntegra:
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Ofício/GSVALV nº 384/2014
Brasília-DF, 18 de novembro de 2014 Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno do Senado Federal, que o
Partido Solidariedade – SD deixa de integrar, a partir desta data, o Bloco Parlamentar da Minoria.
Colho do ensejo para reiterar-lhe votos de elevada estima e distinguido apreço. – Senador Vicentinho
Alves (Líder –SD/TO).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – E ao Sr. Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado:
Com nossos cordiais cumprimentos e nos termos do art. 61 do Regimento Interno do Senado Federal, comunicamos a V. Exª que o Partido Solidariedade –SD passa a integrar, nesta data, o Bloco Parlamentar União e Força.
E assinam o Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Forca, e Senador Vicentinho Alves, Líder
do Partido Solidariedade.
É o seguinte o ofício na íntegra:
Of. nº 583/2014 – BLUFOR
Brasília, 19 de novembro de 2014
Senhor Presidente,
Com nossos cordiais cumprimentos e nos termos do art. 61 do Regimento Interno do Senado Federal,
comunicamos a Vossa Excelência que o Partido Solidariedade – SD passa a integrar, nesta data, o Bloco Parlamentar União e Força.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força – Senador Vicentinho Alves,
Líder do Partido Solidariedade – SD.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
fazer plebiscito para consultar a população sobre sistemas eleitorais é simplesmente não razoável pelo nível
de minúcias e profusão de tecnicalidades que lhes são inerentes.
Considerem-se as questões sobre o sistema eleitoral. As eleições seriam realizadas pelo sistema majoritário, proporcional ou misto? Qualquer que seja a resposta haveria ainda outras perguntas que teriam que ser
respondidas. Caso a escolha recaia sobre o voto majoritário, o cidadão deveria pronunciar-se sobre sua preferência entre o voto uninominal ou plurinominal, em turno único ou não. Caso a opção seja pelo voto proporcional, então, consecutivamente, teria que haver consulta sobre a preferência por listas fechadas ou abertas.
A complexidade do processo aumentaria em face da opção pelo sistema misto. O cidadão escolheria,
pelo menos, entre o voto majoritário com turno único ou duplo e o sistema proporcionai com listas fechadas
ou abertas; entre o distritão e o sistema proporcional de listas abertas ou fechadas..
Qual seria a preferência dos cidadãos sobre o financiamento eleitoral e partidário: misto, com aporte
público e privado? Exclusivamente público? E acerca das coligações? Seriam proibidas? Proibidas nas eleições
proporcionais e liberadas nas majoritárias? O mesmo número de questões deveria ser colocado em relação ao
voto secreto e à suplência de senador.
Imaginem a situação dos programas de rádio e televisão necessários à divulgação dos temas do plebiscito. O mesmo grupo que apoia o voto em lista diverge em relação ao sistema eleitoral, O mesmo grupo que
apoia o sistema distrital diverge em relação à suplência de senador, Como administrar esse problema?
O plebiscito seria assim ou um instrumento de consulta inadequado, porque cobriria um número insuficiente de temas e opções, ou ineficaz, já que os eleitores seriam submetidos a urna verdadeira avalanche de escolhas,
sem instância de harmonização entre as mesmas, correndo o risco de se ter por resultado um monstro regulatório.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, esta
Presidência dá por encerrada a presente Sessão, exatamente às 19h59min.
Convoco nova reunião para, amanhã, no horário regimental, às 14 horas.
Amanhã teremos uma nova sessão deliberativa, Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 1 minuto.)
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