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Nº 3/2015 (nº 48/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. LUIZ
ALBERTO FIGUEIREDO MACHADO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América.....................................
Nº 4/2015 (nº 49/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. TOVAR
DA SILVA NUNES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Índia e, cumulativamente, no Reino do Butão..................
Nº 5/2015 (nº 50/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ANTÔNIO
CARLOS DE SALLES MENEZES, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Togolesa.................................................................
Nº 6/2015 (nº 51/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. JOÃO
ALBERTO DOURADO QUINTAES, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Mali....................
2.2.1.4 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nº 3/2015-CN (nº 104/2015, na origem), encaminhando o Relatório de Atividades desenvolvidas pelo referido Tribunal no 4º trimestre de 2014. Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria..................................
Nº 12/2015 (nº 105/2015, na origem), encaminhando o Relatório de Atividades desenvolvidas pelo referido
Tribunal no 4º trimestre de 2014..............................................................................................................................................................
Nº 14/2015 (nº 103/2015, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 240/2015, proferido nos autos
do processo TC 031.996/2013-2, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam........................................
Nº 15/2015 (nº 113/2015, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 315/2015, proferido nos autos do
processo TC 020.169/2014-0, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução
nº 21/2014.........................................................................................................................................................................................................
Nº 16/2015 (nº 119/2015, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 295/2015, proferido nos autos do
processo TC 004.721/2014-4, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução
nº 1/2014...........................................................................................................................................................................................................
2.2.1.5 – Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados
Nº 8/2015, restituindo autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 41/2014, sancionado e convertido na Lei
nº 13.103/2015................................................................................................................................................................................................
2.2.1.6 – Comunicações
Da Comissão de Assuntos Econômicos, referente à instalação dos trabalhos, eleição do Presidente e do Vice-Presidente (Ofício nº 17/2015)...............................................................................................................................................................
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, referente à instalação dos trabalhos, eleição do Presidente e do Vice-Presidente (Ofício nº 1/2015)...............................................................................................................................
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Da Liderança do PMDB no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº 43/2015). Serão feitas as substituições solicitadas.............................................................................................
Da Liderança do PTB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 668/2015 (Ofício nº 108/2014). Serão feitas as substituições solicitadas................................................................................................................................................................................................................
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de indicação de membro para integrar a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (Ofício nº 70/2015).......................................................................
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de indicação de membro para integrar a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (Ofício nº 75/2015).......................................................................
Da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, referente à sua instalação, eleição
do Presidente e do Vice-Presidente (Ofício nº 1/2015)...................................................................................................................
Do Senador Alvaro Dias, solicitando a inclusão do nome de S. Exª no rol de Senadores que subscreveram o
requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito – HSBC Suíça (Ofício nº 5/2015)........................
Da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão de Serviços de Infraestrutura (Ofício nº 52/2015). Serão feitas as substituições solicitadas.......................................
2.2.1.7 – Propostas de Emenda à Constituição
Nº 21/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que altera a redação do
art. 14 da Constituição Federal, inserindo incisos que criam dois novos institutos da democracia participativa, o Direito
de Revogação e o Veto Popular...................................................................................................................................................................
Nº 22/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Rocha, que altera a Constituição Federal
para incluir os tribunais de contas na jurisdição do Conselho Nacional de Justiça.....................................................................
2.2.1.8 – Abertura de prazo
Abertura do prazo até o encerramento da discussão, no turno suplementar, para apresentação de emendas,
perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, ao Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 18/2012 (Memorando nº 3/2015-CCT).............................................................................................................
2.2.2 – Oradores
SENADORA ANA AMÉLIA – Cobrança à Presidente da República para que lidere o diálogo entre os Poderes
Executivo e Legislativo como meio para a superação da crise no País.......................................................................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Críticas ao pronunciamento feito pela Presidente da República em cadeia de
rádio e televisão no último domingo, dia 8; e outros assuntos.....................................................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Destaque à importância da lei que insere o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, sancionada pela Presidente da República no último dia 9......................
SENADOR PAULO PAIM – Satisfação pela proximidade de entendimento entre o Governo e caminhoneiros
visando ao fim da greve...............................................................................................................................................................................
SENADOR ANTONIO ANASTASIA – Indignação com as alegações que deram causa à inclusão do nome de S.
Exª em lista encaminhada pelo Procurador-Geral da República ao STF.....................................................................................
SENADOR GLADSON CAMELI – Indignação por o nome de S. Exª constar em lista encaminhada pelo Procurador-Geral da República ao STF para abertura de inquérito relativo à “Operação Lava Jato”...........................................
SENADOR EDUARDO AMORIM – Pesar pelo falecimento do Sr. Hyder Bezerra Gurgel..............................................
2.2.3 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 136/2015, de autoria do Senador Humberto Costa. Aprovado....................................................
Requerimento nº 120/2015, de autoria do Senador Sérgio Petecão. Aprovado........................................................
2.2.4 – Oradores (continuação)
SENADOR JORGE VIANA – Preocupação com a questão das enchentes no Estado do Acre...................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 1
Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2011, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney,
que altera o art. 17 da Constituição Federal, para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias. Aprovada, em primeiro turno, após Requerimento nº 147/2015 (votação nominal).............................................................
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 66/2014 (nº 242/2014, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. ANTONIO FRANCISCO DA COSTA E SILVA NETO, 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 Finlândia. Aprovada, nos termos do Parecer nº 11/2015-CRE (votação nominal)...
2.3.3 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 68/2014 (nº 244/2014, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. EDUARDO CARVALHO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
Namíbia. Aprovada, nos termos do Parecer nº 12/2015-CRE (votação nominal)...............................................................
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2.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 70/2014 (nº 246/2014, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. CARLOS ALBERTO MICHAELSEN DEN HARTOG, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Jamaica. Aprovada, nos termos do Parecer nº 13/2015-CRE (votação nominal).....
2.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 67/2014 (nº 243/2014, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação
do Senado Federal a indicação da Sra. ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO HEYVAERT, Ministra de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente
com o cargo de Embaixadora do Brasil na República Democrática Federal da Etiópia, exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República do Sudão do Sul. Aprovada, nos termos do Parecer nº 14/2015-CRE
(votação nominal).................................................................................................................................................................................
2.3.6 – Item 2
Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira,
que altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe a
competência. Aprovada, em primeiro turno (votação nominal)...............................................................................................
2.3.7 – Item 8 (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Decreto Legislativo nº 124/2013, do Senador Blairo Maggi, que susta a Resolução do Conselho
Nacional de Trânsito nº 429, de 05 de dezembro de 2012, que “estabelece critérios para o registro de tratores destinados
a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas de elevação)”. Aprovado, com voto contrário do Senador Donizeti Nogueira..........
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 124/2013 (Parecer nº 15/2015-CDIR). Aprovada...........
2.3.8 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 72/2015, de autoria do Senador Flexa Ribeiro e outros Senadores, solicitando o desarquivamento das Propostas de Emendas à Constituição nºs 58/2005; 37, 72 e 98/2007; 45/2008; 16/2009; e 11/2010;
Projetos de Lei do Senado nºs 237, 160, 143, 125, 53 e 6/2010; 258, 259, 265, 7/2009, 91 e 468/2009; 475/2008;
211, 280 e 522/2007; e 240 e 17/2006; e Projeto de Decreto Legislativo nº 511/2009. Aprovado..................................
2.3.9 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 78/2015, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores, solicitando o desarquivamento das Propostas de Emendas à Constituição nºs 34/2010; 5 e 18/2009; 10, 19 e 36/2008; 22, 36 e 49/2007; e
24 e 47/2003; Projetos de Lei do Senado nºs 89, 147, 155, 158, 201, 214 e 226/2010; 40, 112, 153, 191, 219, 434, 464
e 488/2009; 113, 173, 174, 214, 234, 261, 271, 294 e 376/2008; 17, 83, 84, 86, 89, 178, 181, 226, 229, 230, 240, 246,
261, 299, 345, 365, 511, 512, 513, 514, 565, 721 e 722/2007; 193/2005; 152 e 300/2004; 233, 274, 391 e 487/2003;
Projetos de Resolução nºs 24 e 30/2007; e Projeto de Lei da Câmara nº 57/2010. Aprovado..........................................
2.3.10 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 85/2015, de autoria do Senador Flexa Ribeiro e outros Senadores, solicitando o desarquivamento das Propostas de Emendas à Constituição nºs 12/2009; 18, 68, 69, 81, 87, 93, 146 e 148/2010; 537/2009;
410/2008; 147/2007; 341/2004; e Projeto de Resolução nº 6/2007. Aprovado.....................................................................
2.3.11 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 86/2015, de autoria do Senador Acir Gurgacz e outros Senadores, solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei do Senado nºs 24, 35, 195, 210, 221 e 230/2010; e das Propostas de Emenda à Constituição nºs 3, 31 e 33/2010. Aprovado................................................................................................................................................
2.3.12 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 87/2015, de autoria do Senador Donizeti Nogueira e outros Sendores, solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei do Senado nºs 48/2009; 180, 205 e 251/2010. Aprovado........................................
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2015
Altera a Resolução do Senado Federal nº 2, de 2001, para permitir que homens também sejam
agraciados com o Diploma Bertha Lutz.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução do Senado Federal nº 2, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º É instituído o Diploma Bertha Lutz, destinado a agraciar pessoas que, no País, tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e das questões do gênero.
Art. 2º O Diploma Bertha Lutz será conferido anualmente durante sessão do Senado Federal especialmente convocada para esse fim, a realizar-se durante as atividades do Dia Internacional da Mulher,
celebrado no dia 8 de março, e agraciará 5 (cinco) pessoas de diferentes áreas de atuação, sendo no
mínimo 4 (quatro) mulheres.
Art. 3º A indicação da candidata ou do candidato ao Diploma Bertha Lutz deverá ser encaminhada
à Mesa do Senado Federal, acompanhada do respectivo curriculum vitae e de justificativa, até o dia
1º de novembro.
Parágrafo único. Toda entidade, governamental ou não governamental, de âmbito nacional, que desenvolva atividades relacionadas à promoção e à valorização da mulher poderá indicar 1 (um) nome
de candidata ou de candidato ao Diploma Bertha Lutz, a cada ano.
Art. 4º Para proceder à apreciação das indicações e à escolha das agraciadas e, se houver, do agraciado, será constituído o Conselho do Diploma Bertha Lutz, composto por 1 (um) representante de
cada partido político com assento no Senado Federal.
Parágrafo único. Anualmente, o Conselho escolherá, dentre os seus integrantes, o seu presidente, a
quem caberá a coordenação dos trabalhos.
Art. 5º Os nomes das agraciadas e, se houver, do agraciado serão previamente enviados à Mesa do
Senado Federal e publicamente divulgados na sessão a que se refere o art. 2º.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 10 de março de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 7, DE 2015
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº
1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 662, de 8 de dezembro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União do dia 9, do mesmo mês e ano, que “Abre crédito extraordinário, em favor da empresa
estatal Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, no valor de R$ 404.755.786,00, para os fins que especifica”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 10 de março de 2015. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional
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Ata da 26ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 10 de março de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro, da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Paulo Paim, Cássio Cunha Lima, João Capiberibe, Randolfe Rodrigues e Reguffe.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 21 horas e 13 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 97, DE 2015
Altera a redação do art. 538 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2001 – Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 538 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, obriga-se a transferir
do seu patrimônio bem ou vantagens para o de outra.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Código Civil estabelece em seus arts. 1.226 e 1.227 que os direitos reais sobre coisas móveis e coisas
imóveis se adquirem, respectivamente, com a tradição e com o registro no Cartório de Imóveis. São estes, portanto, atos para a aquisição de propriedade.
A redação do art. 538 do Código Civil leva a crer que com a doação o bem é automaticamente transferido, conforme se observa abaixo:
Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
No entanto, a realidade é diferente da apresentada pelo referido artigo. Nesse sentido é o entendimento de Orlando Gomes, que define doação como “um contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir
gratuitamente um bem de sua propriedade para o patrimônio da outra, que se enriquece na medida em que
aquele empobrece.” (grifamos) (GOMES, Orlando. Contratos. 12º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 233.)
Desse modo, a doação gera a obrigação de entregar a coisa doada ao donatário. Apesar de estar expresso na lei que a doação “transfere” o patrimônio, não há que se confundir a obrigação gerada pelo ato com a
aquisição da propriedade. A doação é uma obrigação, inclui-se no direito obrigacional e é classificada como
contrato e não como modo de aquisição do bem.
Portanto, não significa que, ocorrida a doação, o bem automaticamente é transferido. Pelo contrário, o
que se tem é uma obrigação de transferência, que poder ser feita a seguir, com registro ou a tradição. A redação do art. 538 erra ao preconizar que com a doação ocorre a transferência, pois no contrato realizado apenas
está inserida a obrigação a ser cumprida.
Por todo exposto, para não induzir em erro doadores e donatários, e para evitar maiores divergências,
esse é o teor de nossa proposição que esperamos ver aprovada pelos ilustres pares.
Sala das Sessões, 3 de março de 2015. – Senador Davi Alcolumbre, Democratas/AP.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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PARTE GERAL
LIVRO I
Das Pessoas
TÍTULO I
Das Pessoas Naturais
CAPÍTULO I
Da Personalidade e da Capacidade
Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
.............................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Doação
Seção I
Disposições Gerais
Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde
que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação
não for sujeita a encargo.
Art. 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto.
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe
seguir incontinenti a tradição.
Art. 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal.
Art. 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura.
Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento
do que lhes cabe por herança.
Art. 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador,
salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário.
Art. 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer
pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, houverem um do
outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar.
Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário.
Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro.
Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência
do doador.
Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por
seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal.
Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual.
Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação
para o cônjuge sobrevivo.
Art. 552. O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção
ou do vício redibitório. Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito
à evicção, salvo convenção em contrário.
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Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador,
de terceiro, ou do interesse geral.
Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução,
depois da morte do doador, se este não tiver feito.
Art. 554. A doação a entidade futura caducará se, em dois anos, esta não estiver constituída regularmente.
.............................................................................................................................................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos Reais
CAPÍTULO ÚNICO
Disposições Gerais
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos
expressos neste Código.
LIVRO COMPLEMENTAR
Das Disposições Finais e Transitórias
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 2.044. Este Código entrará em vigor 1 (um) ano após a sua publicação.
Art. 2.045. Revogam-se a Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil e a Parte Primeira do Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850.
Art. 2.046. Todas as remissões, em diplomas legislativos, aos Códigos referidos no artigo antecedente,
consideram-se feitas às disposições correspondentes deste Código.
Brasília, 10 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Aloysio Nunes Ferreira Filho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.1.2002

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98, DE 2015
Altera a redação dos artigos 147 e 148 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para exigir a avaliação psicológica de todos os motoristas
a partir da primeira habilitação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 147 e 148 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes
redações:
“Art. 147. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que
a ele se submeter o condutor, incluindo-se esta avaliação para todos os candidatos no exame referente à primeira habilitação e renovações desta.
....................................................................................................................................................................................................
Art. 148. Os exames, ordenados pelos incisos I e III do art. 147, poderão ser aplicados por entidades
públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
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§ 2º Caberá ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a aplicação
dos exames de direção veicular, por examinadores titulados em curso específico, pertencentes ao
quadro permanente ou credenciados junto ao órgão ou entidade, observadas as normas específicas do CONTRAN.
§ 3º Revogado.
§ 4º Revogado.
§ 5º.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ .” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem por escopo alterar o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 147 e 148,
para exigir de todos os motoristas a avaliação psicologia a partir da primeira habilitação e suas renovações, bem
como atender às reclamações apontadas por Departamentos de Trânsito em todas as unidades da Federação
e ratificadas pela Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito – AND.
O trânsito no Brasil mata. Mata muito. Conforme pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária – ONSV, publicado pela Revista VEJA, edição 2333, nº 32, de 2013, os acidentes de trânsito no Brasil matam,
em um ano, tanto quanto a guerra civil na Síria nos vinte meses, a guerra do Iraque em três anos, e a guerra do
Vietnã em dezesseis anos.
Em 2012, matou 60.752 pessoas, constituindo-se assim, na segunda maior causa de mortes no país, à
frente até de homicídios. O custo social resultante desta violência no trânsito é superior a R$ 10 bilhões por
ano (IPEA, 2003).
Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, o Brasil é um dos recordistas mundiais em acidentes de trânsito. Ocorrem em média 6,8 mortes para cada 10 mil veículos, enquanto
nos Estados Unidos a média é de 1,93 e na França 2,35.
O ONSV, em pesquisa mais recente, informa que o Brasil tem a quinta maior taxa de mortes no trânsito do
planeta. Pelo levantamento feito com base no Datasus, do Ministério da Saúde, consideradas as estatísticas do
DPVAT no mesmo período, o Brasil salta para o primeiro lugar, isto é, 31,1 mortes para cada 100 mil habitantes.
São inúmeros os fatores que contribuem para essa verdadeira pandemia. Entre os fatores que favorecem
a ocorrência de um número tão elevado de acidentes, aparece o fator humano como o principal. Porém, o ser
humano não pode ser analisado separadamente.
O homem tem sua história, personalidade, interesses, necessidades e busca satisfazê-las gerando conflitos, pois interpreta as regras estabelecidas conforme sua visão de mundo.
Nesse processo, alguns condutores agem de acordo com a lei, enquanto outros não, tomando atitudes
impensadas, somente para seu “benefício” próprio e satisfação, desrespeitam leis e as demais pessoas que
compartilham as vias.
Na busca por essa satisfação, ocorrem atitudes e comportamentos que colocam em risco a segurança no trânsito. Veículos são usados como objetos para impor o medo, forçando a saída do veículo da frente,
frenagens bruscas, ultrapassagens forçadas, inclusive em faixas contínuas e em locais com pouca ou nenhuma visibilidade.
O ser humano, por meio de seus atos e comportamentos, estabelece de que forma o trânsito vai acontecer. A agressividade no trânsito já se tornou um problema social devido à falta de segurança e atinge a todos
nós, que fazemos parte de todo esse conjunto. Velocidades incompatíveis para a via, a ingestão de bebidas
alcoólicas e as discussões irracionais resultam, em regra, em agressões físicas e homicídios.
Esse comportamento agressivo e deseducado pode ser detectado preventivamente mediante exame
psicológico. A legislação de trânsito, tal como se encontra redigida, prevê a avaliação psicológica preliminar e
complementar ao condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e, aos demais, somente quando da
avaliação para a primeira habilitação.
Por mais emocionalmente equilibrado que seja um motorista, pode ele, diante de um quadro de verdadeira pandemia e caos, associado ao outros fatores do seu dia a dia, sucumbir ao estresse, disparando de forma
descontrolada seu emocional ao volante.
Daí porque estamos propondo, nesse particular, seja ele, o motorista, no exercício ou não de atividade
remunerada ao veículo, submetido ao exame psicológico para a primeira habilitação e demais renovações, até
porque é irrefutável o fato do candidato à habilitação apresentar, em regra, uma condição mental desprovida
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da carga emocional acumulada de estresse que acompanhará sua trajetória, a partir de então, enquanto perdurar sua condição de motorista. A comprovação da aptidão psicológica sendo estendida aos demais condutores visa garantir um nível satisfatório de segurança do tráfego.
O estado psicológico de uma pessoa depende de fatores e processos externos e internos, conscientes
ou inconscientes, que alteram o comportamento humano. Tais fatores também podem ser momentâneos ou
permanentes, ou seja, podem acontecer em determinada etapa da vida ou estar presente a todo momento.
Influenciado por esses fatores momentâneos, o estado psicológico de um candidato no exame da primeira CNH pode não ser o mesmo no momento da renovação. Desse modo, este estado deve ser muito bem
avaliado, de maneira a garantir a condução segura de todos que fazem uso das vias públicas, como motoristas,
motociclistas, ciclistas e, sobretudo, pedestres.
Como no Brasil o número de acidentes tem aumentado sobremaneira, impõe-se que se dê maior atenção à avaliação da aptidão física, mental e, sobretudo, psicológica.
Sendo assim, há que se tornar obrigatório, para todos os motoristas, o exame psicológico na primeira
habilitação e nas suas renovações (Redação dada ao § 3º do art. 147 do CTB).
Já a nova redação que estamos propondo ao art. 148 visa contemplar as constatações dos Departamentos de Trânsito das unidades da Federação, decorrente do baixo efetivo de examinadores para atender às demandas para o exame de direção veicular, motivando reclamações por partes destes e daqueles que procuram
ansiosamente sua habilitação.
Sem tirar a responsabilidade do Estado, busca-se ampliar esse efetivo, qualificando-o mediante curso
especializado, permitindo que tais exames possam ser aplicados por entidades privadas credenciadas pelo
órgão executivo de trânsito da respectiva unidade federativa.
No mesmo dispositivo, estamos, com a nova redação, suprimindo a “permissão para dirigir” com validade
de um ano, entendendo-a como absolutamente desarrazoada e se constituindo num entrave burocrático tanto
para o DETRAN como para o motorista. É desarrazoado vez que o candidato à habilitação, desde que aprovado nos exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, encontra-se pronto para dirigir e, como motorista
habilitado, responderá por todas as infrações que venha a cometer.
Para ilustrar, por analogia grosseira, seria o mesmo que conceder uma OAB ao advogado que, aprovado no exame da Ordem, perder prazo processual ou causas no transcurso de um ano para, somente então, ter
uma Carteira da OAB definitiva.
Pelo todo exposto, esse é o teor de nossa proposição que, por sua importância, esperamos ver aprovada
pelos ilustres pares.
Sala das Sessões, 3 de março de 2015. – Senador Davi Alcolumbre, Democratas/AP.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da república, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO XIV
Da Habilitação
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de
trânsito, na seguinte ordem:
I – de aptidão física e mental;
II – (VETADO)
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III – escrito, sobre legislação de trânsito;
IV – de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;
V – de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.
§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACH. (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 9.602, de 1998)
§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três
anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
§ 3o O exame previsto no § 2o incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele
se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. (Redação dada pela Lei nº 10.350, de 2001)
§ 4º Quando houver indícios de deficiência física, mental, ou de progressividade de doença que possa
diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no § 2º poderá ser diminuído por proposta do
perito examinador. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
§ 5o O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. (Incluído
pela Lei nº 10.350, de 2001)
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades
públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.
§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.
§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.
§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento
do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.
§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que
apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil,
respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
.............................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO XX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 340. Este Código entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.
Art. 341. Ficam revogadas as Leis nºs 5.108, de 21 de setembro de 1966, 5.693, de 16 de agosto de 1971,
5.820, de 10 de novembro de 1972, 6.124, de 25 de outubro de 1974, 6.308, de 15 de dezembro de 1975, 6.369,
de 27 de outubro de 1976, 6.731, de 4 de dezembro de 1979, 7.031, de 20 de setembro de 1982, 7.052, de 02
de dezembro de 1982, 8.102, de 10 de dezembro de 1990, os arts. 1º a 6º e 11 do Decreto-lei nº 237, de 28 de
fevereiro de 1967, e os Decretos-leis nºs 584, de 16 de maio de 1969, 912, de 2 de outubro de 1969, e 2.448, de
21 de julho de 1988.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Iris Rezende – Eliseu Padilha.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1997 e retificado em 25.9.1997
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 99, DE 2015
Altera a redação do art. 244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para
substituir o termo “gênero” pelo termo “espécie”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 244. Nas coisas determinadas pela espécie e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor,
se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor.”
....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ .” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Código Civil estabelece em seu art. 244 que cabe ao devedor a escolha da coisa, na entrega de coisa
incerta, já determinada pelo gênero e pela quantidade, in verbis:
“Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se
o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a
prestar a melhor”. (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 67.)
A expressão “coisa incerta” indica que a obrigação tem objeto indeterminado, mas não totalmente, porque deve ser indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade.
No entanto, a redação foi realizada de forma equivocada, o que é reconhecido pela doutrina, com relação ao termo “gênero”, que foi indevidamente empregado.
O referido artigo disciplina a entrega da coisa incerta, mas que pode ser determinada por algumas características, como o gênero e a quantidade. Nesta hipótese, o devedor poderá escolher a coisa, não podendo dar
coisa pior ou ser obrigado a prestar coisa melhor. Falta, não obstante, determinar a qualidade. Sendo indispensável, portanto, nas obrigações de dar coisa incerta, a indicação, de que fala o texto. Se faltar também o “gênero” ou a “quantidade”, a indeterminação será absoluta, e, assim, a avença, com tal objeto, não gerará obrigação.
O problema refere-se ao conceito de gênero, por ser algo muito amplo, que por si só é incapaz de caracterizar a coisa que deve ser prestada.
Um exemplo é dado pelo Dr. Álvaro Villaça, que se utiliza do gênero “cereal” e da espécie “arroz”. Nesse
caso, se o devedor se obrigar a entregar uma saca de cereal, que é gênero, a obrigação torna-se muito difícil
de ser adimplida, pois não se sabe qual cereal é o objeto a ser entregue1. Além das variações entre os tipos de
cereais existentes, o que causa dúvida ao devedor, leva à insatisfação do credor e pode gerar ainda mais morosidade no processo judicial, o que, infelizmente, já é muito comum na Justiça brasileira.
Desse modo, o termo correto a ser empregado é “espécie”, que continua referindo-se à coisa incerta, mas
facilita a identificação do objeto da obrigação de dar e evita problemas à sua execução.
Para melhor esclarecer, ilustramos seu conceito fazendo uso do Dicionário Houaiss, onde as expressões
encontram-se bem definidas. Vejamos:
Gênero: conceito geral que engloba todas as propriedades comuns que caracterizam um dado grupo ou classe de objetos, (...);
Espécie: característica comum que serve para dividir em grupos, qualidade, natureza, (...);
Infere-se da leitura acima que o gênero engloba todas as propriedades comuns que caracterizam um
dado grupo de elementos, enquanto a espécie, ao invés de englobar propriedades comuns, utiliza-se de uma
característica comum para a reunião em grupos.
Desse modo, não há que se falar em transformar coisa incerta em coisa certa, apenas facilita-se a identificação da coisa pelo devedor, auxiliando e tornando mais ágil a sua escolha.
Esse é o teor de nossa proposição que, nos termos apresentados, esperamos ver aprovada pelos ilustres pares.
Sala das Sessões, 4 de março de 2015. – Senador Davi Alcolumbre, Democratas/AP.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
1. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 67
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O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
LIVRO I
Das Pessoas
TÍTULO I
Das Pessoas Naturais
CAPÍTULO I
Da Personalidade e da Capacidade
Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
.............................................................................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
LIVRO I
Do Direito das Obrigações
TÍTULO I
Das Modalidades das Obrigações
CAPÍTULO I
Das Obrigações de Dar
Seção II
Das Obrigações de Dar Coisa Incerta
Art. 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade.
Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor.
Art. 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na Seção antecedente.
Art. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por
força maior ou caso fortuito.
.............................................................................................................................................................................................................
LIVRO COMPLEMENTAR
Das Disposições Finais e Transitórias
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 2.044. Este Código entrará em vigor 1 (um) ano após a sua publicação.
Art. 2.045. Revogam-se a Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil e a Parte Primeira do Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850.
Art. 2.046. Todas as remissões, em diplomas legislativos, aos Códigos referidos no artigo antecedente,
consideram-se feitas às disposições correspondentes deste Código.
Brasília, 10 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Aloysio Nunes Ferreira Filho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.1.2002

*(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2015
Altera a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, para determinar que a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) estabeleça o índice máximo de reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, em todos os tipos de contratação.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º,
5º e 6º:
“Art. 4º ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 4º Dependerá de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde individuais, familiares, coletivos empresariais e
coletivos por adesão, médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido
contratados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
§ 5º O índice de reajuste máximo a ser autorizado pela ANS para as contraprestações pecuniárias
dos planos tratados no § 4º do caput será publicado no Diário Oficial da União e na página da ANS
na internet, após aprovação da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 6º Os valores relativos às franquias ou coparticipações não sofrerão reajuste em percentual superior ao autorizado pela ANS para a contraprestação pecuniária.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias da data de sua publicação.
Justificação
Tanto a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (Lei dos planos de saúde), como a Lei nº 9.961, de 28 de 2000
(Lei da ANS), configuraram-se em importante instrumento de regulação do mercado dos planos privados de
assistência à saúde e, desse modo, aumentaram a proteção do consumidor contra abusos nos contratos de
prestação de serviços. Entre outros excessos, tais contratos conferiam amplo poder às operadoras para reajustarem excessivamente as mensalidades, sem mesmo considerarem os índices inflacionários.
Todavia, a normatização infralegal vigente determina que a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) autorize previamente os reajustes das contraprestações pecuniárias apenas dos planos de saúde individuais ou familiares. Percebemos, então, haver inexplicável omissão da fiscalização sobre o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos empresariais ou por adesão.
Não nos surpreende, portanto, a consequente distorção que tal lacuna normativa gerou ao mercado
privado de assistência à saúde, uma vez que a oferta de planos por segmentação (individual, empresarial ou
por adesão) é livre à iniciativa privada. Desse modo, as empresas podem vender os planos conforme o melhor
retorno financeiro previsto. Porém, para escapar da regulação mais acirrada que existe sobre os planos individuais, cujo índice máximo de reajuste é fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as operadoras privilegiam a venda de planos coletivos.
Ademais, existe uma estratégia de estimular a migração do consumidor dos planos individuais para planos coletivos: os planos coletivos, por apresentarem preços iniciais mais baixos do que os planos individuais
de cobertura equivalente, são atrativos para o consumidor. Igualmente, quando as pessoas vão contratar um
plano de saúde, elas são incentivadas a ingressarem no sistema de saúde suplementar nessa modalidade. Assim, são induzidas, muitas vezes, a se unirem a grupos com os quais não têm qualquer ligação efetiva.
Com efeito, não existe a devida fiscalização, por parte das operadoras, sobre a legitimidade da pessoa
jurídica contratante e a condição de elegibilidade do beneficiário, conforme previsto na Resolução Normativa
nº 195, de 14 de junho de 2009, da ANS.
Acreditamos que essa grave distorção do mercado é resultado da falta de regulação. Assim, pretendemos estender a tutela dos reajustes das mensalidades, também, para os planos de saúde coletivos empresariais ou por adesão.
Diante da necessidade urgente de se resguardar os direitos dos consumidores de planos de saúde, conto com o apoio de meus Pares para a aprovação do projeto de lei que ora submeto à apreciação do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, – Senador Cássio Cunha Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 9.961 DE 28 DE JANEIRO DE 2000.
Regulamento
Conversão da MPv nº 2.012-2, de 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá outras providências.
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O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 4o Compete à ANS:
I – propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar – Consu para a regulação do setor de saúde suplementar;
II – estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras;
III – elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins
do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades;
IV – fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de
serviço às operadoras;
V – estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para os
serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI – estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS;
VII – estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas operadoras de planos de assistência à saúde, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
VIII – deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões;
IX – normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
X – definir, para fins de aplicação da Lei no 9.656, de 1998, a segmentação das operadoras e administradoras de planos privados de assistência à saúde, observando as suas peculiaridades;
XI – estabelecer critérios, responsabilidades, obrigações e normas de procedimento para garantia dos
direitos assegurados nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998;
XII – estabelecer normas para registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1o do art. 1o da Lei no
9.656, de 1998;
XIII – decidir sobre o estabelecimento de sub-segmentações aos tipos de planos definidos nos incisos I
a IV do art. 12 da Lei no 9.656, de 1998;
XIV – estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos diretivos das operadoras de planos privados
de assistência à saúde;
XV – estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras
de planos privados de assistência à saúde, sejam eles próprios, referenciados, contratados ou conveniados;
XVI – estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão, manutenção e cancelamento de registro dos produtos das operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XVII – autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência
à saúde, de acordo com parâmetros e diretrizes gerais fixados conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda e
da Saúde;
XVII – autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência
à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
XVIII – expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-financeira pelas
operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões;
XIX – proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema Único de Saúde;
XX – autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde;
XXI – monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus prestadores de serviços, e
respectivos componentes e insumos;
XXII – autorizar o registro e o funcionamento das operadoras de planos privados de assistência à
saúde, bem assim sua cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário, sem
prejuízo do disposto na Lei no8.884, de 11 de junho de 1994; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
XXIII – fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento;
XXIV – exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e
qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XXV – avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos privados de assistência à saúde para garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os recursos disponíveis na área geográfica de
abrangência;
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XXVI – fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência
das coberturas de patologias e procedimentos;
XXVII – fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da legislação referente aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito da
saúde suplementar;
XXVIII – avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XXIX – fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei no 9.656, de 1998, e de sua regulamentação;
XXX – aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei no 9.656, de 1998, e de sua regulamentação;
XXXI – requisitar o fornecimento de informações às operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem como da rede prestadora de serviços a elas credenciadas;
XXXII – adotar as medidas necessárias para estimular a competição no setor de planos privados de assistência à saúde;
XXXIII – instituir o regime de direção fiscal ou técnica nas operadoras;
XXXIV – proceder à liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a requerer a falência ou insolvência
civil das operadores de planos privados de assistência à saúde; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
XXXV – determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados de assistência à saúde das
operadoras; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
XXXVI – articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia da proteção e defesa do
consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990;
XXXVII – zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar;
XXXVIII – administrar e arrecadar as taxas instituídas por esta Lei.
XXXIX – celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de ajuste de conduta e termo
de compromisso e fiscalizar os seus cumprimentos; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
XL – definir as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal, do liquidante e do responsável pela alienação de carteira. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
XLI – fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e fiscalização das operadoras de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo: (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
a) conteúdos e modelos assistenciais; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
b) adequação e utilização de tecnologias em saúde; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
c) direção fiscal ou técnica; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
d) liquidação extrajudicial; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
e) procedimentos de recuperação financeira das operadoras; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
f) normas de aplicação de penalidades; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos comercializados ou disponibilizados;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
XLII – estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e outras relações patrimoniais
a serem observadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 1o A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de informações ou documentos
solicitados pela ANS constitui infração punível com multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser
aumentada em até vinte vezes, se necessário, para garantir a sua eficácia em razão da situação econômica da
operadora ou prestadora de serviços. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 2o As normas previstas neste artigo obedecerão às características específicas da operadora, especialmente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.
(À Comissão de Assuntos Sociais; em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 101, DE 2015
(Do Sr. Senador Reguffe)
Altera a Lei nº 7.565, de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor
sobre obrigações das empresas aéreas em indenizar os valores pagos aos passageiros/consumidores, nos casos de atraso e cancelamento de voo, sem o prejuízo das demais disposições
legais acerca dos danos morais e materiais sofridos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 7.565, de 19 de novembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, para acrescentar obrigações ao transportador em indenizar valores pagos aos passageiros, nos
casos de atraso de voo, sem prejuízo das demais disposições legais acerca dos danos morais e materiais sofridos.
Art. 2º Os artigos 230 e 231 da Lei nº 7.565, de 19 de novembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o
embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver,
ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.
I – nos casos de atrasos de voos superiores a 2 (duas) horas, o transportador ainda deverá indenizar
o passageiro em 10% (dez por cento) do valor pago pela passagem adquirida, a título de compensação, em qualquer das condições e sem o prejuízo da aplicação das demais disposições legais acerca
dos danos morais e materiais sofridos;
II – nos casos de atrasos de voos superiores a 4 (quatro) horas, o transportador ainda deverá indenizar o passageiro em 20% (vinte por cento) do valor pago pela passagem adquirida, a título de compensação, em qualquer das condições e sem o prejuízo da aplicação das demais disposições legais
acerca dos danos morais e materiais sofridos;
III – nos casos de atrasos de voos superiores a 8 (oito) horas, o transportador ainda deverá indenizar
os passageiros em 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela passagem adquirida, a título de
compensação, em qualquer das condições e sem o prejuízo da aplicação das demais disposições
legais acerca dos danos morais e materiais sofridos;
IV – e nos casos de atrasos de voos superiores a 12 (doze) horas, o transportador ainda deverá indenizar os passageiros em 100% (cem por cento) do valor pago pela passagem adquirida, a título de
compensação, em qualquer das condições e sem o prejuízo da aplicação das demais disposições
legais acerca dos danos morais e materiais sofridos.
Parágrafo único Não se aplica o disposto neste artigo aos casos em que o cancelamento, interrupção
ou atraso ocorra devido a más condições meteorológicas.
Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do
bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.
§1º Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de
qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem
prejuízo da responsabilidade civil.
§ 2º O transportador ainda deverá indenizar os passageiros em 100% (cem por cento) do valor pago
pela passagem adquirida, a título de compensação, em qualquer das condições e sem o prejuízo
da aplicação das demais disposições legais acerca dos danos morais e materiais sofridos, nos casos
do presente artigo.
§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo nos casos em que o cancelamento, interrupção ou atraso
ocorra devido a más condições meteorológicas, desde que devidamente comprovadas pelos órgãos
competentes”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente Projeto de Lei impõe obrigações às empresas aéreas de indenizar os passageiros/consumidores, a título de compensação, por atrasos de voos, uma vez que estes são cada vez mais constantes nos aero-
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portos brasileiros, respeitando-se ainda todas as demais disposições legais acerca dos danos morais e materiais
sofridos, que poderão também ser pleiteados no âmbito do Poder Judiciário.
Apesar de haver uma série de legislações que versem sobre o aludido tema, conforme regulamentos
provenientes da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em especial a Resolução nº 141, de 9 de março de
2010, e o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica – Lei nº 7.565/86, as empresas aéreas insistem em descumprir os dispositivos legais que regem nossa aviação civil, desrespeitando assim todos os consumidores que se
utilizam desse meio de transporte.
Ainda nesse espectro, o que se encontra previsto na legislação em vigor, nos casos de atrasos de voos,
carecem de força punitiva para que assim aumente a possibilidade de se garantir os anseios dos consumidores
na boa prestação do serviço em tela.
Com isso, no intuito de minimizar os transtornos causados aos passageiros com os perenes e indignantes atrasos de voos, o presente projeto legislativo imputa às empresas aéreas, indenizações a serem
pagas aos consumidores desrespeitados, como forma de compensar imediatamente os danos e prejuízos
a eles causados. Ademais, tem ainda o consumidor a possibilidade de fazer garantir seus direitos, aplicando a eles todos os demais dispositivos legais que tratam da defesa e proteção do direito do consumidor
na esfera judicial.
Como nessas situações, a parte prejudicada sempre é o consumidor, ou seja, o passageiro, proponho a
inclusão da indenização financeira na punição das empresas aéreas, ajustando nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, a fim de minimizar os transtornos causados aos passageiros.
Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Parlamentares na aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em ... – Senador Reguffe, PDT/DF.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEGISLAÇÃO RELATIVA AO TEMA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986.
Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
(...)
Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá,
de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.
Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior
a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.
Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte
de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.
(...)
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 103, DE 2015
Altera os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de
2005, para instituir auxílio-capacitação ao jovem empreendedor do campo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, passa a vigorar com a inserção do seguinte
parágrafo único:
“Art. 14. ....................................................................................................................................................................................
Parágrafo
único. O Projovem Campo promoverá também a capacitação técnica de jovens empreendedores rurais que possuam o ensino fundamental completo e daqueles que estejam cursando
o ensino médio.” (NR)
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. O Projovem Campo – Saberes da Terra atenderá a jovens com idade entre 16 (dezesseis) e
29 (vinte e nove) anos, residentes no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham concluído
o ensino fundamental e que cumpram os requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de
julho de 2006, ou, nos termos do § 1º, aos que concluíram o ensino fundamental, e, nos termos do
§ 2º, aos residentes rurais dessa faixa etária que estejam cursando o ensino médio.
§ 1º O beneficiário do Projovem Campo – Saberes da Terra que conclua o ensino fundamental fará
jus a auxílio-capacitação, no valor de R$ 250,00 mensais, por um período mínimo de 6 (seis) meses
e máximo de 12 (doze) meses, desde que:
I – matricule-se, em até um ano após a conclusão do ensino fundamental, em curso de capacitação ministrado por entidade autorizada junto ao Ministério da Educação – MEC, com carga
horária mínima equivalente a 144 (cento e quarenta e quatro) horas e máxima de 180 (cento e
oitenta) horas, voltado ao objetivo específico de motivar e desenvolver competências empresariais, introduzindo instrumentos gerenciais de planejamento, organização e controle do empreendimento rural;
II – mantenha frequência mensal mínima de 75% às atividades previstas no curso de capacitação,
sob pena de cancelamento do benefício no mês subsequente e exclusão definitiva do programa;
III – obtenha desempenho não inferior à pontuação mínima exigida para aprovação nas atividades
de avaliação, especificadas pela instituição responsável pela realização do curso.
§ 2º O jovem rural que, observada a faixa etária prevista no caput, esteja cursando o ensino médio
e cumpra os requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, também fará jus
a auxílio-financeiro, nos moldes estabelecidos no § 1º.
§ 3º A capacitação de que tratam os §§ 1º e 2º terá como eixo a disseminação dos seguintes conteúdos, entre outros:
I – Técnicas de cultivo das principais lavouras;
II – Técnicas aplicáveis às atividades pecuárias;
III – Noções de funcionamento do mercado e agregação de valor aos produtos;
IV – Custos de produção e análise de rentabilidade das atividades agropecuárias;
V – Noções de economia;
VI – Cadeias agroindustriais e sistemas de integração;
VII – Planejamento da empresa agropecuária;
VIII – Técnicas de análise econômica, financeira e de decisão;
IX – Legislação trabalhista, fiscal e previdenciária aplicáveis ao meio rural;
X – Planejamento e gestão de mão-de-obra;
XI – Gestão de projetos agropecuários;
XII – Sustentabilidade ambiental e impactos das atividades agropecuárias sobre o meio ambiente.
§ 4º Os jovens rurais capacitados na forma dos §§ 1º e 2º receberão, respectivamente, a certificação
de “Jovem Empreendedor Rural – Nível I” e “Jovem Empreendedor Rural – Nível II”. ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Justificação
A educação e profissionalização no campo é uma das principais maneiras de evitar o êxodo rural, especialmente entre os jovens. Se eles têm acesso ao conhecimento e à informação para gerenciar a propriedade,
é possível que permaneçam no campo e encontrem ali não somente trabalho, mas uma profissão, de empreendedores rurais, contribuindo para o aumento da qualidade de vida das famílias a que pertencem.
Um aspecto parece consensual. Sem a devida atenção aos jovens residentes no campo não conseguiremos manter a segurança alimentar, a sustentabilidade dos padrões atuais de produção nem a geração dos
excedentes exportáveis, tão necessários ao equilíbrio das contas externas do país.
A solução sustentável para uma questão social e econômica dessa magnitude aponta para a educação,
com foco especial na difusão do empreendedorismo no meio rural. É nesse sentido que venho propor ao Senado Federal a redução, de 18 para 16 anos, da idade de ingresso no Programa Nacional de Inclusão de Jovens
– Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005.
Assim, entendemos que o Projovem Campo deva ser ampliado para contemplar a necessidade de formação dos jovens empreendedores que serão os responsáveis pelo desempenho da agropecuária brasileira
nas próximas décadas. Atualmente, o Projovem Campo ampara apenas as pessoas que não concluíram o ensino fundamental, quando sabemos que depois dessa fase escolar as habilidades humanas para a obtenção do
conhecimento técnico estão ainda mais aperfeiçoadas.
Em linhas gerais, propomos a instituição de auxílio financeiro também aos alunos egressos do ensino
fundamental, com o intuito de estimular a capacitação de jovens empreendedores rurais, oferecendo-lhes o
conhecimento técnico atualizado e necessário à gestão e à operacionalização das atividades que envolvem o
setor rural.
O objetivo é ampliar a compreensão sobre desenvolvimento rural sustentável, empreendedorismo, práticas agrícolas, culturas regionais, políticas públicas para a agricultura familiar, organização e gestão social, como
forma de viabilizar alternativas de trabalho e renda.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares para discutir, aperfeiçoar e aprovar o
projeto de lei que ora apresentamos, contribuindo de forma decisiva para a independência profissional e financeira da juventude do campo.
Sala das Sessões, – Senador José Agripino.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela Lei no
11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003,
10.940, de 27 de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro
de 2005; e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho
de 2005, passa a reger-se, a partir de 1o de janeiro de 2008, pelo disposto nesta Lei.
Art. 2o O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, com o objetivo de promover sua reintegração ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano,
será desenvolvido por meio das seguintes modalidades:
I – Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo;
II – Projovem Urbano;
III – Projovem Campo – Saberes da Terra; e
IV – Projovem Trabalhador.
Art. 3o A execução e a gestão do Projovem dar-se-ão por meio da conjugação de esforços da Secretaria-Geral da Presidência da República e dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observada a intersetorialidade, sem prejuízo da participação de outros órgãos e
entidades da administração pública federal.
§ 1o Fica instituído o Conselho Gestor do Projovem, coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude
da Secretaria-Geral da Presidência da República e composto pelos Secretários-Executivos dos Ministérios referidos no caput deste artigo e por 1 (um) Secretário Nacional representante de cada um desses Ministérios,
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a ser indicado pelo respectivo Ministro de Estado.§ 2o O Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo será
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; o Projovem Urbano, pela Secretaria-Geral da Presidência da República; o Projovem Campo – Saberes da Terra, pelo Ministério da Educação; e o
Projovem Trabalhador, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 3o Cada modalidade do Projovem contará com 1 (um) comitê gestor, a ser instituído pelo órgão responsável por sua coordenação, assegurada nele a participação de representantes dos 3 (três) outros órgãos a
que se refere o caput deste artigo.
Art. 4o Para a execução das modalidades tratadas no art. 2o desta Lei, a União fica autorizada a transferir
recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem a necessidade de convênio, acordo, contrato,
ajuste ou instrumento congênere, mediante depósito em conta-corrente específica, sem prejuízo da devida
prestação de contas da aplicação dos recursos.
§ 1o O montante dos recursos financeiros a que se refere esta Lei será repassado em parcelas e calculado
com base no número de jovens atendidos, conforme disposto em regulamentação, e destina-se à promoção
de ações de elevação da escolaridade e qualificação profissional dos jovens, bem como à contratação, remuneração e formação de profissionais.
§ 2o Os profissionais de que trata o § 1o deste artigo deverão ser contratados em âmbito local.
§ 3o Os órgãos responsáveis pela coordenação das modalidades do Projovem definirão, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o número e o valor das parcelas a serem repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, bem como as orientações e instruções necessárias à sua execução, observado o montante de
recursos disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual.
§ 4o Nas modalidades previstas nos incisos II e III do caput do art. 2o desta Lei, a transferência de recursos financeiros será executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, vinculado ao
Ministério da Educação, observada a necessária descentralização dos recursos orçamentários pelos órgãos de
que trata o caput do art. 3o desta Lei.
§ 5o A modalidade de que trata o inciso I do caput do art. 2o desta Lei será ofertada pelo Município que
a ela aderir, nos termos do regulamento, e co-financiada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios por
intermédio dos respectivos Fundos de Assistência Social, respeitado o limite orçamentário da União e os critérios de partilha estabelecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de acordo com o inciso IX do caput
do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 6o Os saldos dos recursos financeiros recebidos pelos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal à conta do Projovem, existentes na conta-corrente específica a
que se refere o caput deste artigo em 31 de dezembro de cada ano deverão ser aplicados no exercício subseqüente, com estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos da legislação vigente.
Art. 5o Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades de direito público e privado sem fins
lucrativos prestarão conta dos recursos recebidos do Projovem, na forma e prazo definidos em regulamento e
nas demais disposições aplicáveis.
Art. 6o Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais,
aos beneficiários do Projovem, nas modalidades previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 2o desta Lei, a
partir do exercício de 2008.
§ 1o Na modalidade Projovem Urbano, poderão ser pagos até 20 (vinte) auxílios financeiros.
§ 2o Na modalidade Projovem Campo – Saberes da Terra, poderão ser pagos até 12 (doze) auxílios financeiros.
§ 3o Na modalidade Projovem Trabalhador, poderão ser pagos até 6 (seis) auxílios financeiros.
§ 4o É vedada a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro a que se refere o caput deste artigo
com benefícios de natureza semelhante recebidos em decorrência de outros programas federais, permitida a
opção por um deles.
Art. 7o O órgão responsável pelas modalidades do Projovem definirá o agente pagador entre uma instituição financeira oficial.
Art. 8o As despesas com a execução do Projovem observarão os limites de movimentação, de empenho
e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários de cada modalidade do Projovem com as dotações orçamentárias existentes.
Art. 9o O Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo, compreendido entre os serviços de que trata
o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objetivos:
I – complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência
familiar e comunitária; e
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II – criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.
Art. 10. O Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo destina-se aos jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos:
I – pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa Família – PBF;
II – egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente;
III – em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990;
IV – egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; ou
V – egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e à exploração sexual.
Parágrafo único. Os jovens a que se referem os incisos II a V do caput deste artigo devem ser encaminhados ao Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo pelos programas e serviços especializados de assistência social do Município ou do Distrito Federal ou pelo gestor de assistência social, quando demandado
oficialmente pelo Conselho Tutelar, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário.
Art. 11. O Projovem Urbano tem como objetivo elevar a escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental, à qualificação profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania,
na forma de curso, conforme previsto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 12. O Projovem Urbano atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, que
saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental.
Art. 13. Poderão ser realizadas parcerias com o Ministério da Justiça e com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República para implantação do Projovem Urbano nas unidades prisionais e
nas unidades socioeducativas de privação de liberdade, respectivamente.
§ 1o O disposto no art. 4o desta Lei não será aplicado no caso das parcerias citadas no caput deste artigo,
podendo ser realizado convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere.
§ 2o No caso das unidades socioeducativas de privação de liberdade, poderão participar do Projovem
Urbano adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade que tenham
idade mínima de 15 (quinze) anos.
§ 3o É assegurada aos jovens que iniciaram o Projovem Urbano nas unidades do sistema prisional ou
nas unidades socioeducativas de privação de liberdade a continuidade do curso nas localidades onde existir
o Programa.
Art. 14. O Projovem Campo – Saberes da Terra tem como objetivo elevar a escolaridade dos jovens da
agricultura familiar, integrando a qualificação social e formação profissional, na forma do art. 81 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, estimulando a conclusão do ensino fundamental e proporcionando a formação
integral do jovem, na modalidade educação de jovens e adultos, em regime de alternância, nos termos do regulamento.
Art. 15. O Projovem Campo – Saberes da Terra atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte
e nove) anos, residentes no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham concluído o ensino fundamental
e que cumpram os requisitos previstos no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006.
Art. 16. O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda, por meio da qualificação social e profissional e do estímulo à sua inserção.
Art. 17. O Projovem Trabalhador atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos,
em situação de desemprego e que sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até 1 (um)
salário-mínimo, nos termos do regulamento.
Art. 18. Nas unidades da Federação e nos Municípios onde existirem programas similares e congêneres
ao previsto no Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego buscará promover a articulação e a
integração das ações dos respectivos Programas.
Art. 19. Na execução do Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego fica autorizado, mediante convênio, a efetuar transferências de contribuições corrente e de capital aos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, bem como a entidades de direito público e privado sem fins
lucrativos, observada a legislação pertinente.
§ 1o O regulamento disporá sobre critérios objetivos de habilitação e seleção de entidades privadas sem
fins lucrativos para serem executoras do Projovem.
§ 2o A habilitação e seleção das entidades referidas no § 1o deste artigo serão processadas em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade e do julgamento objetivo.
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Art. 20. Os arts. 2o e 3o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2o ..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos
ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 3 (três) benefícios por família;
III – o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade entre
16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família.
.............................................................................................................................................................................................................
§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a famílias
com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais).
§ 3o Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e vinte
reais), dependendo de sua composição:
I – o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e
II – o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II e III.
§ 5o A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores estabelecidos
o
no § 2 e no § 3o deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a que se referem os incisos II e III do caput
deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos.
.............................................................................................................................................................................................................
§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo serão pagos, mensalmente,
por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva identificação
do responsável, mediante o Número de Identificação Social – NIS, de uso do Governo Federal.
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos termos de
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil:
I – contas-correntes de depósito à vista;
II – contas especiais de depósito à vista;
III – contas contábeis; e
IV – outras espécies de contas que venham a ser criadas.
.............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 3o ..............................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao benefício previsto no inciso
III do caput do art. 2o desta Lei considerará 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência, em conformidade
com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.” (NR)
Art. 21. Ato do Poder Executivo disporá sobre as demais regras de funcionamento de cada modalidade
do Projovem, inclusive no que se refere ao estabelecimento de metas, à avaliação, ao monitoramento e ao controle social, e sobre os critérios adicionais a serem observados para o ingresso no Programa, bem como para a
concessão, a manutenção e a suspensão do auxílio a que se refere o art. 6o desta Lei.
§ 1o Cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação, ficam asseguradas aos
jovens com deficiência as condições que lhes possibilitem a efetiva participação no Projovem.
§ 2o Nos currículos dos cursos oferecidos nas modalidades de que trata o art. 2o desta Lei deverão ser
incluídas noções básicas de comunicação oral e escrita em língua portuguesa, de matemática, de informática,
de cidadania e de língua estrangeira.
Art. 22. O Poder Executivo deverá veicular dados e informações detalhados sobre a execução orçamentária e financeira dos Programas Projovem e Bolsa Família, tratados nesta Lei.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. Aos beneficiários e executores dos Programas disciplinados nas Leis nos 10.748, de 22
de outubro de 2003, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005, ficam assegurados,
no âmbito do Projovem, os seus direitos, bem como o cumprimento dos seus deveres, nos termos dos convênios, acordos ou instrumentos congêneres firmados até 31 de dezembro de 2007.
Art. 24. Ficam revogados, a partir de 1o de janeiro de 2008:
I – o art. 3o-A da Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;
II – a Lei no 10.748, de 22 de outubro de 2003;
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III – os arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 10.940, de 27 de agosto de 2004;
IV – os arts. 1o a 8o da Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; e
V – os arts. 1o a 10 da Lei no 11.180, de 23 de setembro de 2005.
Brasília, 10 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Tarso Genro – Guido Mantega – Fernando Haddad – André Peixoto Figueiredo Lima – Paulo Bernardo Silva – Patrus Ananias – Dilma Rousseff – Luiz Soares Dulci.
LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006
Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas
públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
Art. 2o A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua formulação e implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a reforma agrária.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que
pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II – utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio
estabelecimento ou empreendimento;
III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)
IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou
outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro)
módulos fiscais.
§ 2o São também beneficiários desta Lei:
I – silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo,
cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;
II – aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo
e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;
III – extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput
deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;
IV – pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput
deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.
V – povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º; (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)
VI – integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades
tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º. (Incluído pela Lei nº 12.512,
de 2011)
§ 3o O Conselho Monetário Nacional – CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma a contemplar
as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima
beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
Art. 4o A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios:
I – descentralização;
II – sustentabilidade ambiental, social e econômica;
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III – eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia;
IV – participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais.
Art. 5o Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de forma a compatibilizar as seguintes áreas:
I – crédito e fundo de aval;
II – infra-estrutura e serviços;
III – assistência técnica e extensão rural;
IV – pesquisa;
V – comercialização;
VI – seguro;
VII – habitação;
VIII – legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária;
IX – cooperativismo e associativismo;
X – educação, capacitação e profissionalização;
XI – negócios e serviços rurais não agrícolas;
XII – agroindustrialização.
Art. 6o O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de julho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guilherme Cassel.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2015
Institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo (PNEJC), define seus princípios, objetivos e ações.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, o beneficiário das ações da PNEJC deverá apresentar idade
entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos.
Capítulo II
Dos Princípios
Art. 2º São princípios da PNEJC:
I – a elevação da escolaridade do jovem empreendedor do campo;
II – a capacitação e formação do jovem empreendedor do campo mediante a difusão do conhecimento
tecnológico e das inovações voltadas para o meio rural;
III – o desenvolvimento sustentável;
IV – o respeito às diversidades regionais e locais;
V – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos
da sociedade, com fim específico de estimular as iniciativas do jovem empreendedor do campo;
VI – a promoção do acesso ao crédito rural do jovem empreendedor do campo.
VII – a promoção da inclusão social e da igualdade de gênero no meio rural;
Capítulo III
Dos Objetivos
Art. 3º A PNEJC visa a preparar o jovem para exercer papel estratégico de agente do desenvolvimento
rural e tem como objetivos:
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I – fomentar a transformação de jovens em líderes empreendedores, com sensibilidade para identificar
oportunidades de desenvolvimento profissional, familiar e do território onde estão inseridos;
II – potencializar a ação produtiva de jovens filhos de agricultores familiares, combinando ações de formação, de assistência técnica e de acesso ao crédito;
III – estimular a elaboração de projetos produtivos, a serem desenvolvidos pelos jovens agricultores,
como forma de viabilizar alternativas de trabalho e renda;
IV – ampliar competências, conhecimentos e práticas que possibilitem a gestão empresarial eficiente do
negócio agrícola, promovendo o empreendedorismo, a liderança, o cooperativismo, o planejamento, o uso de
técnicas produtivas, a comercialização, os negócios rurais e a governança;
V – incentivar o desenvolvimento de competências relacionadas a atividades não agrícolas com potencial para expansão no meio rural;
VI – estimular os jovens e suas famílias a estruturarem estratégia de governança para a sucessão familiar;
VII – ampliar a compreensão sobre desenvolvimento rural sustentável, práticas agrícolas, culturas regionais, políticas públicas para a agricultura familiar, organização e gestão social;
VIII – incentivar o uso de conhecimentos tradicionais associado às inovações tecnológicas e às ferramentas de gestão associativa das atividades rurais;
IX – despertar no jovem o interesse pelo negócio cooperativo e destacar seus benefícios para competitividade dos produtos.
Capítulo IV
Dos Estímulos ao Empreendedorismo Rural
Seção I
Dos eixos de atuação
Art. 4º O poder público atuará de forma coordenada, nos níveis federal, estadual e municipal, para apoiar
o jovem empreendedor do campo por meio de quatro eixos:
I – educação empreendedora;
II – capacitação técnica;
III – acesso ao crédito;
IV – difusão de tecnologias no meio rural.
Seção II
Da Educação Empreendedora
Art. 5º No campo da educação, o apoio ao jovem empreendedor do campo se dará por meio das seguintes ações:
I – estímulo ao ensino do empreendedorismo nas escolas rurais, escolas técnicas e universidades, com
vistas à educação e à formação de jovens empreendedores do campo, por meio de iniciativas que despertem
seu interesse e potencializem seu protagonismo nas atividades voltadas para o desenvolvimento do setor rural brasileiro;
II – apoio financeiro a entidades credenciadas pelo Ministério da Educação, para a oferta de cursos de
educação básica e de formação técnica e profissional para jovens do campo, com vistas à promoção do empreendedorismo;
III – estímulo à formação cooperativista e associativa, privilegiando-se as ações apoiadas ou promovidas
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP);
IV – apoio às Escolas Família Agrícola (EFAs), Casas Familiares Rurais (CFRs) e organizações que utilizem
a pedagogia da alternância;
V – oferta de cursos de que trata o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), regido pela Lei
nº 11.692, de 10 de junho de 2008, na modalidade Projovem Campo (Saberes da Terra), e o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, para:
a) estimular a conclusão do ensino fundamental, de acordo com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo instituídas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);
b) elevar a escolaridade dos jovens da agricultura familiar;
c) integrar a qualificação social e a formação profissional, proporcionando a formação integral do jovem,
na modalidade educação de jovens e adultos, em regime de alternância.
Parágrafo único. Será incentivada, na forma deste artigo, a oferta de cursos de educação técnica e profissional de natureza complementar às atividades desenvolvidas no meio rural, como aqueles relacionados à
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manutenção e operação de máquinas e equipamentos agropecuários, utilização de recursos de informática,
instalação e manutenção da infraestrutura rural, entre outros.
Seção III
Da Capacitação Técnica
Art. 6º A capacitação técnica deverá ser plural, proporcionando ao jovem o conhecimento prático, de
caráter não formal, necessário para a adequada condução da produção, da comercialização e da gestão econômico-financeira do empreendimento rural, priorizando os seguintes conteúdos:
I – conhecimentos técnicos relacionados à atividade fim do empreendimento rural;
II – noções de funcionamento do mercado no qual o empreendimento está inserido, com foco em custos, agregação de valor à produção, cadeias produtivas e sistemas de integração;
III – noções de economia, com foco na compreensão do funcionamento das variáveis micro e macroeconômicas determinantes quanto à viabilidade do empreendimento rural;
IV – planejamento da empresa agropecuária, com foco na análise da viabilidade econômica de projetos;
V – noções de gestão financeira, tributária e de recursos humanos, e legislação correlata;
VI – sustentabilidade ambiental e impactos das atividades agropecuárias sobre o meio ambiente.
VII – fundamentos éticos, estéticos, científicos e sociais, para atuação com autonomia e responsabilidade
na produção e gestão do empreendimento rural.
§ 1º A capacitação técnica de que trata o caput compreende as atividades agropecuárias e não agropecuárias, inclusive as atividades agroextrativistas, florestais, artesanais e aquelas relacionadas ao agroturismo, à
pesca, à aquicultura, entre outras.
§ 2º O instrumento preferencial das ações de capacitação técnica é a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).
Seção IV
Do Acesso ao Crédito
Art. 7º A Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo incentivará a viabilização de novos empreendimentos e a manutenção e expansão de empreendimentos já existentes por meio
da criação de linhas de crédito rural específicas para os jovens do campo.
§ 1º A Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo utilizará, entre outros
mecanismos específicos, os instrumentos e agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural previstos
na Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, para a operacionalização do crédito rural.
§ 2º As linhas de crédito de que trata o caput devem conter como requisito a participação do Jovem Empreendedor em, pelo menos, uma das ações promovidas no âmbito dos eixos de atuação Educação Empreendedora ou Capacitação Técnica previstos nesta Lei, anteriormente ou concomitantemente à concessão do crédito.
§ 3º A PNEJC buscará estimular a adesão dos jovens a cooperativas de produção agropecuária por meio
da criação de linhas específicas para cooperativas formadas majoritariamente pelos beneficiários de que trata
esta Lei.
Seção V
Da Difusão de Tecnologias no Meio Rural
Art. 8º A difusão de tecnologias no âmbito da PNEJC se dará por meio das seguintes ações:
I – incentivo à criação de polos tecnológicos no meio rural e à formação de redes de jovens empreendedores do campo com capacidade de influenciar a agenda de políticas públicas em prol dos interesses da
juventude do campo;
II – investimentos em pesquisas de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares rurais, bem como na difusão dos seus resultados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária (SNPA), de que trata a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991;
III – incentivos financeiros temporários a projetos que apliquem tecnologias de convivência com o semiárido;
IV – estímulo à inclusão digital entre os jovens do campo, com capacitações sobre o uso adequado e eficiente das novas tecnologias, do computador e da internet;
V – incentivo à formação continuada de agentes de Ater com vistas ao aperfeiçoamento do processo de
difusão de tecnologias por meio da rede da Assistência Técnica e Extensão Rural.
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Capítulo V
Do Planejamento E Da Coordenação Das Ações
Art. 9º O Poder Público fica autorizado a instituir o Comitê de Formação Empreendedora do Jovem do
Campo (CFEJ), com o fim de planejar e coordenar a execução da Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo, contando, entre outras, com as seguintes atribuições:
I – planejar e coordenar as ações interinstitucionais, visando ao alcance dos fins desta Lei;
II – definir as diretrizes e normas para a execução da PNEJC;
III – propor a consignação de dotações no Orçamento da União, dos Estados e dos Municípios para a
execução da PNEJC;
IV – estabelecer as metas anuais, quantitativas e qualitativas, a serem atingidas;
V – avaliar, ao fim de cada exercício, o atingimento das metas propostas;
VI – propor a participação no CFEJ de outras entidades que exerçam atividades relacionadas à juventude
do campo, além daquelas relacionadas nesta Lei.
§ 1º O CFEJ poderá deliberar, motivadamente, acerca da ampliação dos limites de idade estabelecidos
nesta Lei para o beneficiário da PNEJC.
§ 2º O CFEJ deverá incentivar a participação social por meio da realização de fóruns periódicos, de âmbito local, regional e nacional, com vistas à formulação de propostas e discussão das ações realizadas no âmbito da PNEJC.
Art. 10. A composição do CFEJ será definida em regulamento e contará com representantes da União,
pelo menos um representante dos Estados e um representante dos Municípios, sendo garantida a participação
de um representante para cada uma das seguintes entidades:
I – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar);
II – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae);
III – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
IV – Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater);
V – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP);
VI – Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif ).
VII – Secretaria Nacional de Juventude (SNJ).
Capítulo VI
Disposições Finais
Art. 11. Em sua execução, a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo
utilizará os instrumentos da Política Agrícola brasileira, instituídos pela Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991.
Parágrafo único. As estratégias da Política de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo devem convergir para a inclusão social, o aumento da produtividade, a busca pela sustentabilidade ambiental e
a promoção da competitividade econômica.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A agropecuária brasileira tem demonstrado seu vigor pelos sucessivos recordes de safra que vem apresentando e pela expressiva participação nos resultados da balança comercial do País.
Os resultados alcançados não podem, contudo, esconder uma realidade muito preocupante. Trata-se da
necessidade de estímulo ao empreendedorismo rural, no momento em que o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) revela, com base nos dados do último censo, que o número de jovens que residem na zona
rural do País caiu 10% em uma década. Os números mostram que 8,6 milhões de jovens viviam no campo em
2000 e que, em 2010, o número passou para 7,8 milhões, de um total de 51,3 milhões de pessoas com idade
entre 15 e 29 anos – essa cifra tende a cair ainda mais, já que as oportunidades profissionais para os jovens estão desproporcionalmente concentradas no meio urbano.
Entretanto, devemos lembrar que a população urbana depende da produção do meio rural. Assim, é de
suma importância criar condições e oportunidades para o jovem permanecer no campo. Isso é possível por
meio do ensino e do uso das diversas inovações trazidas com as tecnologias de informação e comunicação na
última década.
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A pequena propriedade rural é um importante ativo familiar que pode perder valor se não houver conhecimento aplicado. Hoje, qualquer pessoa conectada à internet pode adquirir informações para transformar
uma propriedade rural em um próspero negócio. Técnicas simples e baratas de irrigação, de correção e conservação do solo, novas culturas, novos processos produtivos podem ser difundidos a custos cada vez menores.
Para que isso seja possível em escala ampla, propomos a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo, estruturada em quatro eixos fundamentais: 1) o da educação empreendedora;
2) o da capacitação técnica; 3) o da inserção do jovem empreendedor do campo nos sistemas de produção
agropecuários, mediante acesso facilitado ao crédito rural; e 4) o da difusão de tecnologias no meio rural.
O objetivo é capacitar os jovens para que sejam líderes empreendedores, estimular o negócio cooperativo e possibilitar o acesso ao crédito orientado para que possam transformar pequenas propriedades familiares
em unidades produtivas competitivas, permitindo-lhes o exercício de protagonismo estratégico aos interesses
do País e ao futuro de suas famílias e das comunidades a que pertencem.
O projeto também prioriza a educação voltada para a solução de problemas práticos e a criação de redes
cooperativas para a difusão de conhecimentos e de experiências.
Nesses termos, solicito aos Parlamentares desta Casa do Congresso Nacional o apoio à iniciativa explanada, que não nos deixa esquecer de que a nação do futuro depende da atenção e das oportunidades que
dermos aos jovens de hoje e que, no contexto da atual tendência ao esvaziamento do campo, a competitividade futura da agropecuária brasileira dependerá cada vez mais de jovens empreendedores motivados e adequadamente capacitados.
Sala das Sessões, – Senador José Agripino.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965
Institucionaliza o crédito rural.
O Presidente Da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 1º O crédito rural, sistematizado nos têrmos desta Lei, será distribuído e aplicado de acôrdo com a
política de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem-estar do povo.
Art. 2º Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em
atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.
Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural:
I – estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na
sua propriedade rural;
II – favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;
III – possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;
IV – incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade
e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo;
Art. 4º O Conselho Monetário Nacional, de acôrdo com as atribuições estabelecidas na Lei nº 4.595, de
31 de dezembro de 1964, disciplinará o crédito rural do País e estabelecerá, com exclusividade, normas operativas traduzidas nos seguintes tópicos:
I – avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicados no crédito rural;
II – diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação e contrôle do crédito rural;
III – critérios seletivos e de prioridade para a distribuição do crédito rural;
IV – fixação e ampliação dos programas de crédito rural, abrangendo tôdas as formas de suplementação
de recursos, inclusive refinanciamento.
Art. 5º O cumprimento das deliberações do Conselho Monetário Nacional, aplicáveis ao crédito rural,
será dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central da República do Brasil.
Art. 6º Compete ao Banco Central da República do Brasil, como órgão de contrôle do sistema nacional
do crédito rural:

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

47

I – sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua coordenação com os que prestam assistência técnica e econômica ao produtor rural;
II – elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e conhecer de sua execução, tendo em vista a
avaliação dos resultados para introdução de correções cabíveis;
III – determinar os meios adequados de seleção e prioridade na distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o zoneamento dentro do qual devem atuar os diversos órgãos financiadores em função dos
planos elaborados;
IV – incentivar a expansão da rêde distribuidora do crédito rural, especialmente através de cooperativas;
V – estimular a ampliação dos programas de crédito rural, mediante financiamento aos órgãos participantes da rêde distribuidora do crédito rural, especialmente aos bancos com sede nas áreas de produção e
que destinem ao crédito rural mais de 50% (cinqüenta por cento) de suas aplicações.
Capítulo II
Do Sistema de Crédito Rural
Art. 7º Integrarão, bàsicamente, o sistema nacional de crédito rural:
I – O Banco Central da República do Brasil, com as funções indicadas no artigo anterior;
Il – O Banco do Brasil S. A., através de suas carteiras especializadas;
III – O Banco de Crédito da Amazônia S. A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A., através de suas carteiras
ou departamentos especializados, e
IV – O Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
§ 1º Serão vinculados ao sistema:
I – de conformidade com o disposto na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964:
a) o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA;
b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário – INDA;
c) o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDE;
II – como órgãos auxiliares, desde que operem em crédito rural dentro das diretrizes fixadas nesta Lei:
a) Bancos de que os Estados participem com a maioria de ações;
b) Caixas Econômicas;
c) Bancos privados;
d) Sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
e) Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural.
§ 2º Poderão articular-se no sistema, mediante convênios, órgãos oficiais de valorização regional e entidades de prestação de assistência técnica e econômica ao produtor rural, cujos serviços sejam passíveis de
utilizar em conjugação com o crédito.
§ 3º Poderão incorporar-se ao sistema, além das entidades mencionadas neste artigo, outras que o Conselho Monetário Nacional venha a admitir.
Capítulo III
Da Estrutura do Crédito Rural
Art. 8º O crédito rural restringe-se ao campo específico do financiamento das atividades rurais e adotará,
basicamente, as modalidades de operações indicadas nesta Lei, para suprir as necessidades financeiras do custeio e da comercialização da produção própria, como também as de capital para investimentos e industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural.
Art. 9º Para os efeitos desta Lei, os financiamentos rurais caracterizam-se, segundo a finalidade, como de:
I – custeio, quando destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos de produção agrícola
ou pecuária;
II – investimento, quando se destinarem a inversões em bens e serviços cujos desfrutes se realizem no
curso de vários períodos;
III – comercialização, quando destinados, isoladamente, ou como extensão do custeio, a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da produção, sua estocagem, transporte ou à monetização de títulos
oriundos da venda pelos produtores;
IV – industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor
na sua propriedade rural.
Art. 10. As operações de crédito rural subordinam-se às seguintes exigências essenciais:
I – idoneidade do proponente;
Il – apresentação de orçamento de aplicação nas atividades específicas;
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Ill – fiscalização pelo financiador.
Art. 11. Constituem modalidade de operações:
I – Crédito Rural Corrente a produtores rurais de capacidade técnica e substância econômica reconhecidas;
Il – Crédito Rural Orientado, como forma de crédito tecnificado, com assistência técnica prestada pelo
financiador, diretamente ou através de entidade especializada em extensão rural, com o objetivo de elevar os
níveis de produtividade e melhorar o padrão de vida do produtor e sua família;
III – Crédito a Cooperativas de produtores rurais, como antecipação de recursos para funcionamento,
aparelhamento, prestação de serviços aos cooperados, bem como para financiar êstes, nas mesmas condições
estabelecidas para as operações diretas de crédito rural, os trabalhos de custeio, coleta, transportes, estocagem
e a comercialização da produção respectiva e os gastos com melhoramento de suas propriedades;
III – Crédito às cooperativas de produtores rurais, como antecipação de recursos para funcionamento
e aparelhamento, inclusive para integralização de cotas-partes de capital social, destinado a programas de
investimento e outras finalidades, prestação de serviços aos cooperados, bem como para financiar estes, nas
mesmas condições estabelecidas para as operações diretas de crédito rural, os trabalhos de custeio, coleta,
transportes, estocagem e a comercialização da produção respectiva e os gastos com melhoramento de suas
propriedades. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 784, 25/08/69.)
IV – Crédito para Comercialização com o fim de garantir aos produtores agrícolas preços remuneradores
para a colocação de suas safras e industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;
V – Crédito aos programas de colonização e reforma agrária, para financiar projetos de colonização e
reforma agrária como as definidas na Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 12. As operações de crédito rural que forem realizadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico,
diretamente ou através de convênios, obedecerão às modalidades do crédito orientado, aplicadas às finalidades previstas na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 13. As entidades financiadoras participantes do sistema de crédito rural poderão designar representantes para acompanhar a execução de convênios relativos à aplicação de recursos por intermédio de órgãos
intervenientes.
§ 1º Em caso de crédito a cooperativas, poderão os representantes mencionados neste artigo prestar
assistência técnica e administrativa, como também orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos.
§ 2º Quando se tratar de cooperativa integral de reforma agrária, aplicar-se-á o disposto no § 2º do art.
79 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 14. Os têrmos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob quaisquer de
suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, observadas as disposições legais
específicas, não expressamente revogadas pela presente Lei, inclusive o favorecimento previsto no art. 4º, inciso IX, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ficando revogado o art. 4º do Decreto-lei nº 2.611, de 20
de setembro de 1940.
Parágrafo único. VETADO (Revogado pelo Decreto-Lei nº 784, 25/08/69.)
Capítulo IV
Dos Recursos para o Crédito Rural
Art. 15. O crédito rural contará com suprimentos provenientes das seguintes fontes:
I – internas:
a) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Nacional de Refinanciamento Rural instituído
pelo Decreto nº 54.019, de 14 de julho de 1964;
b) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Nacional de Reforma Agrária, instituído pela Lei
nº 4.504, de 30 de novembro de 1964;
c) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo Agroindustrial de Reconversão, instituído pela
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964;
d) dotações orçamentárias atribuídas a órgãos que integrem ou venham a integrar o sistema de crédito
rural, com destinação específica;
e) valores que o Conselho Monetário Nacional venha a isentar de recolhimento, na forma prevista na Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, art. 4º, item XIV, letra “c”, VETADO
f) recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham a participar do sistema de crédito rural,
na forma do art. 7º;
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g) importâncias recolhidas ao Banco Central da República do Brasil pelo sistema bancário, na forma prevista no § 1º do art. 21;
h) produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotecário ou títulos de natureza semelhante, que
forem emitidos por entidades governamentais participantes do sistema, com características e sob condições
que o Conselho Monetário Nacional autorize, obedecida a legislação referente à emissão e circulação de valores mobiliários;
i) produto das multas recolhidas nos têrmos do § 3º do art. 21;
j) resultado das operações de financiamento ou refinanciamento;
l) recursos outros de qualquer origem atribuídos exclusivamente para aplicação em crédito rural;
m) VETADO.
n) VETADO.
II – externas:
a) recursos decorrentes de empréstimos ou acôrdos, especialmente reservados para aplicação em crédito rural;
b) recursos especìficamente reservados para aplicação em programas de assistência financeira ao setor
rural, através do Fundo Nacional de Reforma Agrária, criado pelo art. 27 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro
de 1964;
c) recursos especìficamente reservados para aplicação em financiamentos de projetos de desenvolvimento agroindustrial, através do Fundo Agroindustrial de Reconversão, criado pelo art. 120 da Lei nº 4.504, de
30 de novembro de 1964;
d) produto de acôrdos ou convênios celebrados com entidades estrangeiras ou internacionais, conforme
normas que o Conselho Monetário Nacional traçar, desde que nelas sejam especìficamente atribuídas parcelas
para aplicação em programa de desenvolvimento de atividades rurais.
Art. 16. Os recursos destinados ao crédito rural, de origem externa ou interna, ficam sob o contrôle do
Conselho Monetário Nacional, que fixará, anualmente, as normas de distribuição aos órgãos que participem
do sistema de crédito rural, nos têrmos do art. 7º.
Parágrafo único. Todo e qualquer fundo, já existente ou que vier a ser criado, destinado especìficamente
a financiamento de programas de crédito rural, terá sua administração determinada pelo Conselho Monetário Nacional, respeitada a legislação específica, que estabelecerá as normas e diretrizes para a sua aplicação.
Art. 17. Ao Banco Central da República do Brasil, de acôrdo com as atribuições estabelecidas na Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, caberá entender-se ou participar de entendimentos com as instituições
financeiras estrangeiras e internacionais, em assuntos ligados à obtenção de empréstimos destinados a programas de financiamento às atividades rurais, estando presente na assinatura dos convênios e apresentando
ao Conselho Monetário Nacional sugestões quanto às normas para sua utilização.
Art. 18. O Conselho Monetário Nacional poderá tomar medidas de incentivo que visem a aumentar a
participação da rêde bancária não oficial na aplicação de crédito rural.
Art. 19. A fixação de limite do valor dos empréstimos a que se refere o § 2º do art. 126 da Lei nº 4.504, de
30 de novembro de 1964, passa para a competência do Conselho Monetário Nacional, que levará em conta a
proposta apresentada pela diretoria do Banco do Brasil S. A.
Art. 20. O Conselho Monetário Nacional, anualmente, na elaboração da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, incluirá dotação destinada ao custeio de assistência técnica e educativa aos beneficiários do
crédito rural.
Art. 21. As instituições de crédito e entidades referidas no art. 7º desta Lei manterão aplicada em operações típicas de crédito rural, contratadas diretamente com produtores ou suas cooperativas, percentagem, a
ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional, dos recursos com que operarem.
§ 1º Os estabelecimentos que não desejarem ou não puderem cumprir as obrigações estabelecidas no
presente artigo, recolherão as somas correspondentes em depósito no Banco Central da República do Brasil,
para aplicação nos fins previstos nesta Lei.
§ 2º As quantias recolhidas no Banco Central da República do Brasil na forma dêste artigo, vencerão juros
à taxa que o Conselho Monetário Nacional fixar.
§ 3º A inobservância ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à multa variável entre 10% (dez por
cento) e 50% (cinqüenta por cento) sôbre os valores não aplicados em crédito rural.
§ 4º O não recolhimento da multa mencionada no parágrafo anterior, no prazo de 15 (quinze) dias, sujeitará o infrator às penalidades previstas no Capítulo V da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 22. O depósito que constitui o Fundo de Fomento à Produção, de que trata o art. 7º da Lei número
1.184, de 30 de agôsto de 1950, fica elevado para 20% (vinte por cento) das dotações anuais previstas no art.

50

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

199 da Constituição Federal, e será efetuado pelo Tesouro Nacional no Banco de Crédito da Amazônia S.A., que
se incumbirá de sua aplicação, direta e exclusiva, dentro da área da Amazônia, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e outras disposições contidas nesta Lei.
§ 1º O Banco de Crédito da Amazônia S.A., destinará, para aplicação em crédito rural, pelo menos 60%
(sessenta por cento) do valor do fundo, podendo o Conselho Monetário Nacional alterar essa percentagem,
em face da circunstância que assim recomende.
§ 2º Os juros das aplicações mencionadas neste artigo serão cobrados às taxas usuais para as operações
de tal natureza, conforme o Conselho Monetário Nacional fixar, ficando abolido o limite previsto no art. 7º, §§
2º e 3º, da Lei nº 1.184, de 30 de agôsto de 1950.
Capítulo V
Dos Instrumentos de Crédito Rural
Art. 23. VETADO
§ 1º VETADO
§ 2º VETADO
Art. 24. VETADO
Capítulo VI
Das Garantias do Crédito Rural
Art. 25. Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a natureza da operação creditícia, em causa:
I – Penhor agrícola;
Il – Penhor pecuário;
III – Penhor mercantil;
IV – Penhor industrial;
V – Bilhete de mercadoria;
VI – Warrants;
VII – Caução;
VIII – Hipoteca;
IX – Fidejussória;
X – Outras que o Conselho Monetário venha a admitir.
Art. 26. A constituição das garantias previstas no artigo anterior, de livre convenção entre financiado e
financiador, observará a legislação própria de cada tipo, bem como as normas complementares que o Conselho Monetário Nacional estabelecer ou aprovar.
Art. 27. As garantias reais serão sempre, preferentemente, outorgadas sem concorrência.
Art. 28. Exceto a hipoteca, as demais garantias reais oferecidas ora segurança dos financiamentos rurais
valerão entre as partes, independentemente de registro, com todos os direitos e privilégios.
Art. 29. Os bens adquiridos e as culturas custeadas ou formadas por meio do crédito rural em que couber
garantia serão vinculados ao respectivo instrumento contratual como garantia especial.
Art. 29 – A critério da entidade financiadora, os bens adquiridos e as culturas custeadas ou formadas por
meio de crédito rural poderão ser vinculados ao respectivo instrumento contratual, inclusive título de crédito
rural, como garantia especial. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 784, 25/08/69.)
Parágrafo único. Em qualquer caso, os bens e culturas a que se refere este artigo somente poderão ser
alienados ou gravados em favor de terceiros, mediante concordância expressa da entidade financiadora. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 784, 25/08/69.)
Art. 30. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá os têrmos e condições em que poderão ser contratados os seguros dos bens vinculados aos instrumentos de crédito rural.
Capítulo VII
Disposições transitórias
Art. 31. O Banco Central da República do Brasil assumirá, até que o Conselho Monetário Nacional resolva
em contrário, o encargo dos programas de treinamento de pessoal para administração do crédito rural, inclusive
através de cooperativas, podendo, para tanto, firmar convênios que visem à realização de cursos e à obtenção
de recursos para cobrir os gastos respectivos.
Parágrafo único. As unidades interessadas em treinar pessoal concorrerão para os gastos com a contribuição que fôr arbitrada pelo Banco Central da República do Brasil.
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Capítulo VIII
Disposições gerais
Art. 32. Os órgãos de orientação e coordenação de atividades rurais, criados no âmbito estadual, deverão
elaborar seus programas de ação, no que respeita ao crédito especializado, observando as disposições desta
Lei e normas complementares que o Conselho Monetário Nacional venha a baixar.
Art. 33. Estendem-se às instituições financeiras que integrem bàsicamente, o sistema de crédito rural,
nos têrmos do art. 7º, itens I a IV, desta Lei, as disposições constantes do artigo 4º, da Lei nº 454, de 9 de julho
de 1937, do art. 3º do Decreto-lei número 2.611, e do art. 3º do Decreto-lei nº 2.612, ambos de 20 de setembro
de 1940, e dos arts. 1º e 2º do Decreto-lei nº 1.003, de 29 de dezembro de 1938.
Art. 34. As operações de crédito rural, sob quaisquer modalidades, de valor até 50 (cinqüenta) vêzes o
maior salário-mínimo vigente no País, pagarão sòmente as despesas indispensáveis, ficando isentas de taxas
(VETADO) relativas aos serviços bancários.
§ 1º VETADO
§ 2º Fica revogado o art. 53 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 35. VETADO
Art. 36. Ficam transferidas para o Conselho Monetário Nacional, de acôrdo com o previsto nos arts. 3º e
4º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, as atribuições conferidas à Comissão de Coordenação do Crédito Agropecuário pelo art. 15 da Lei Delegada nº 9, de 11 de outubro de 1962, artigo êsse que fica revogado.
Art. 37. A concessão do crédito rural em tôdas as suas modalidades, bem como a constituição das suas
garantias, pelas instituições de crédito, públicas e privadas, independerá da exibição de comprovante de cumprimento de obrigações fiscais ou da previdência social, ou declaração de bens ou certidão negativa de multas
por infrigência do Código Florestal.
Parágrafo único. A comunicação da repartição competente, de ajuizamento da dívida fiscal, de multa
florestal ou previdenciária, impedirá a concessão do crédito rural ao devedor, a partir da data do recebimento
da comunicação pela instituição de crédito, exceto se as garantias oferecidas assegurarem a solvabilidade do
débito em litígio e da operação proposta pelo interessado.
Art. 38. As operações de crédito rural terão registro distinto na contabilidade dos financiadores e serão
divulgadas com destaque nos balanços e balancetes.
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1965; 144º da Independência e 77º da República. – H. CASTELLO BRANCO –
Octávio Bulhões – Hugo de Almeida Leme.
LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política agrícola.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1° Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias,
agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por atividade agrícola a produção, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários,
pesqueiros e florestais.
Art. 2° A política fundamenta-se nos seguintes pressupostos:
I – a atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais
envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e princípios de interesse público,
de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade;
II – o setor agrícola é constituído por segmentos como: produção, insumos, agroindústria, comércio,
abastecimento e afins, os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado;
III – como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar, aos que a ela se dediquem, rentabilidade compatível com a de outros setores da economia;
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IV – o adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranqüilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico-social;
V – a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos quanto à estrutura fundiária,
condições edafoclimáticas, disponibilidade de infra-estrutura, capacidade empresarial, níveis tecnológicos e
condições sociais, econômicas e culturais;
VI – o processo de desenvolvimento agrícola deve proporcionar ao homem do campo o acesso aos serviços essenciais: saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e outros benefícios sociais.
Art. 3° São objetivos da política agrícola:
I – na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o Estado exercerá função de planejamento, que
será determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da
produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das
disparidades regionais;
II – sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos intervenientes da agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas
do setor;
III – eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da agricultura;
IV – proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais;
V – (Vetado);
VI – promover a descentralização da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando a
complementariedade de ações com Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, cabendo a estes assumir
suas responsabilidades na execução da política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades;
VII – compatibilizar as ações da política agrícola com as de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo;
VIII – promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia agrícola pública e privada, em
especial aquelas voltadas para a utilização dos fatores de produção internos;
IX – possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor rural, na definição dos
rumos da agricultura brasileira;
X – prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao pequeno produtor
e sua família;
XI – estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas de produção;
XII – (Vetado);
XIII – promover a saúde animal e a sanidade vegetal; (Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de 30.10.2001)
XIV – promover a idoneidade dos insumos e serviços empregados na agricultura; (Inciso incluído pela
Lei nº 10.298, de 30.10.2001)
XV – assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor
econômico; (Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de 30.10.2001)
XVI – promover a concorrência leal entre os agentes que atuam nos setores e a proteção destes em relação a práticas desleais e a riscos de doenças e pragas exóticas no País; (Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de
30.10.2001)
XVII – melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural. (Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de
30.10.2001)
Art. 4° As ações e instrumentos de política agrícola referem-se a:
I – planejamento agrícola;
II – pesquisa agrícola tecnológica;
III – assistência técnica e extensão rural;
IV – proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais;
V – defesa da agropecuária;
VI – informação agrícola;
VII – produção, comercialização, abastecimento e armazenagem;
VIII – associativismo e cooperativismo;
IX – formação profissional e educação rural;
X – investimentos públicos e privados;
XI – crédito rural;
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XII – garantia da atividade agropecuária;
XIII – seguro agrícola;
XIV – tributação e incentivos fiscais;
XV – irrigação e drenagem;
XVI – habitação rural;
XVII – eletrificação rural;
XVIII – mecanização agrícola;
XIX – crédito fundiário.
Parágrafo único. Os instrumentos de política agrícola deverão orientar-se pelos planos plurianuais. (Incluído pela Lei nº 10.246, de 2 de julho de 2001)
CAPÍTULO II
Da Organização Institucional
Art. 5° É instituído o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), vinculado ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara), com as seguintes atribuições:
I – (Vetado);
II – (Vetado);
III – orientar a elaboração do Plano de Safra;
IV – propor ajustamentos ou alterações na política agrícola;
V – (Vetado);
VI – manter sistema de análise e informação sobre a conjuntura econômica e social da atividade agrícola.
§ 1° O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) será constituído pelos seguintes membros: (Vide
Decreto nº 4.623, de 2003).
I – um do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
II – um do Banco do Brasil S.A.;
III – dois da Confederação Nacional da Agricultura;
IV – dois representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag);
V – dois da Organização das Cooperativas Brasileiras, ligados ao setor agropecuário;
VI – um do Departamento Nacional da Defesa do Consumidor;
VII – um da Secretaria do Meio Ambiente;
VIII – um da Secretaria do Desenvolvimento Regional;
IX – três do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara);
X – um do Ministério da Infra-Estrutura;
XI – dois representantes de setores econômicos privados abrangidos pela Lei Agrícola, de livre nomeação do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara);
XII – (Vetado);
§ 2° (Vetado).
§ 3° O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) contará com uma Secretaria Executiva e sua estrutura funcional será integrada por Câmaras Setoriais, especializadas em produtos, insumos, comercialização,
armazenamento, transporte, crédito, seguro e demais componentes da atividade rural.
§ 4° As Câmaras Setoriais serão instaladas por ato e a critério do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, devendo o regimento interno do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) fixar o número de seus
membros e respectivas atribuições .
§ 5° O regimento interno do Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) será elaborado pelo Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária e submetido a aprovação do seu plenário.
§ 6° O Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA) coordenará a organização de Conselhos Estaduais
e Municipais de Política Agrícola, com as mesmas finalidades, no âmbito de suas competências.
§ 7° (Vetado).
§ 8° (Vetado).
Art. 6° A ação governamental para o setor agrícola é organizada pela União, Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, cabendo:
I – (Vetado);
II – ao Governo Federal a orientação normativa, as diretrizes nacionais e a execução das atividades estabelecidas em lei. (Inciso incluído pela Lei nº 10.327, de 12.12.2001)
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III – às entidades de administração direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o
planejamento, a execução, o acompanhamento, o controle e a avaliação de atividades específicas. (Inciso renumerado de II para III, pela Lei nº 10.327, de 12.12.2001)
Art. 7° A ação governamental para o setor agrícola desenvolvida pela União, pelos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, respeitada a autonomia constitucional, é exercida em sintonia, evitando-se
superposições e paralelismos, conforme dispuser lei complementar prevista no parágrafo único do art. 23 da
Constituição.
CAPÍTULO III
Do Planejamento Agrícola
Art. 8° O planejamento agrícola será feito em consonância com o que dispõe o art. 174 da Constituição,
de forma democrática e participativa, através de planos nacionais de desenvolvimento agrícola plurianuais,
planos de safras e planos operativos anuais, observadas as definições constantes desta lei.
§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os planos de safra e planos plurianuais considerarão as especificidades regionais e estaduais, de
acordo com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento, formação de estoque e exportação.
§ 3o Os planos de safra e os planos plurianuais, elaborados de acordo com os instrumentos gerais de
planejamento, considerarão o tipo de produto, fatores e ecossistemas homogêneos, o planejamento das ações
dos órgãos e entidades da administração federal direta e indireta, as especificidades regionais e estaduais, de
acordo com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento, formação de estoque e exportação. (Redação dada pela Lei nº 10.246, de 2 de julho de 2001)
§ 4° Os planos deverão prever a integração das atividades de produção e de transformação do setor
agrícola, e deste com os demais setores da economia.
Art. 9° O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) coordenará, a nível nacional, as atividades
de planejamento agrícola, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios.
Art. 10. O Poder Público deverá:
I – proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os demais setores da
economia;
II – desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempenho do setor agrícola, a
eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas dos planos plurianuais.
CAPÍTULO IV
Da Pesquisa Agrícola
Art. 11. (Vetado).
Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) autorizado a instituir o Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e em convênio com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, entidades públicas
e privadas, universidades, cooperativas, sindicatos, fundações e associações.
Art. 12. A pesquisa agrícola deverá:
I – estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores, comunidades e agroindústrias,
devendo ser gerada ou adaptada a partir do conhecimento biológico da integração dos diversos ecossistemas,
observando as condições econômicas e culturais dos segmentos sociais do setor produtivo;
II – dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo ambiente natural dos ecossistemas, objetivando o aumento de sua produtividade, preservando ao máximo a heterogeneidade genética;
III – dar prioridade à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento
dos pequenos agricultores, enfatizando os alimentos básicos, equipamentos e implementos agrícolas voltados para esse público;
IV – observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal,
respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente.
Art. 13. É autorizada a importação de material genético para a agricultura desde que não haja proibição
legal.
Art. 14. Os programas de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista a geração de tecnologia de ponta, merecerão nível de prioridade que garanta a independência e os parâmetros de competitividade internacional à agricultura brasileira.

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

55

CAPÍTULO V
Da Assistência Técnica e Extensão Rural
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. A assistência técnica e extensão rural buscarão viabilizar, com o produtor rural, proprietário ou
não, suas famílias e organizações, soluções adequadas a seus problemas de produção, gerência, beneficiamento, armazenamento, comercialização, industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e preservação
do meio ambiente.
Art. 17. O Poder Público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, sem paralelismo
na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando:
I – difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos recursos naturais e à melhoria das condições de vida do meio rural;
II – estimular e apoiar a participação e a organização da população rural, respeitando a organização da
unidade familiar bem como as entidades de representação dos produtores rurais;
III – identificar tecnologias alternativas juntamente com instituições de pesquisa e produtores rurais;
IV – disseminar informações conjunturais nas áreas de produção agrícola, comercialização, abastecimento e agroindústria.
Art. 18. A ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar integrada à pesquisa agrícola, aos
produtores rurais e suas entidades representativas e às comunidades rurais.
CAPÍTULO VI
Da Proteção ao Meio Ambiente e da Conservação dos Recursos Naturais
Art. 19. O Poder Público deverá:
I – integrar, a nível de Governo Federal, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios e as
comunidades na preservação do meio ambiente e conservação dos recursos naturais;
II – disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora;
III – realizar zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento
e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, bem como para a instalação de
novas hidrelétricas;
IV – promover e/ou estimular a recuperação das áreas em processo de desertificação;
V – desenvolver programas de educação ambiental, a nível formal e informal, dirigidos à população;
VI – fomentar a produção de sementes e mudas de essências nativas;
VII – coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d’água e do
meio ambiente, bem como o aproveitamento de dejetos animais para conversão em fertilizantes.
Parágrafo único. A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais do meio ambiente é também de
responsabilidade dos proprietários de direito, dos beneficiários da reforma agrária e dos ocupantes temporários dos imóveis rurais.
Art. 20. As bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação dos recursos naturais.
Art. 21. (Vetado).
Art. 21-A. O Poder Público procederá à identificação, em todo o território nacional, das áreas desertificadas, as quais somente poderão ser exploradas mediante a adoção de adequado plano de manejo, com o
emprego de tecnologias capazes de interromper o processo de desertificação e de promover a recuperação
dessas áreas. (Incluído pela Lei nº 10.228, de 29.5.2001)
§ 1o O Poder Público estabelecerá cadastros das áreas sujeitas a processos de desertificação, em âmbito
estadual ou municipal. ((Incluído pela Lei nº 10.228, de 29.5.2001))
§ 2o O Poder Público, por intermédio dos órgãos competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a difusão
de tecnologias capazes de suprir as condições expressas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.228, de 29.5.2001)
Art. 22. A prestação de serviços e aplicações de recursos pelo Poder Público em atividades agrícolas
devem ter por premissa básica o uso tecnicamente indicado, o manejo racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.
Art. 23. As empresas que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia
elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a recuperação do meio
ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas.
Art. 24. (Vetado).
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Art. 25. O Poder Público implementará programas de estímulo às atividades criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial, lacustre e marinha de interesse econômico, visando ao incremento da oferta de
alimentos e a preservação das espécies.
Art. 25. O Poder Público implementará programas de estímulo às atividades de interesse econômico
apícolas e criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial, lacustre e marinha, visando ao incremento da
oferta de alimentos e à preservação das espécies animais e vegetais. (Redação dada pela Lei nº 10.990, de 2004)
Art. 26. A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais terá programas plurianuais e planos operativos anuais elaborados pelos órgãos competentes, mantidos ou não pelo Poder Público, sob a coordenação
da União e das Unidades da Federação.
CAPÍTULO VII
Da Defesa Agropecuária
Art. 27. (Vetado).
Art. 27-A. São objetivos da defesa agropecuária assegurar: (Incluído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998)
(Regulamento)
I – a sanidade das populações vegetais;
II – a saúde dos rebanhos animais;
III – a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária;
IV – a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.
§ 1o Na busca do atingimento dos objetivos referidos no caput, o Poder Público desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades:
I – vigilância e defesa sanitária vegetal;
II – vigilância e defesa sanitária animal;
III – inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de
valor econômico;
IV – inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de
valor econômico;
V – fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias.
§ 2o As atividades constantes do parágrafo anterior serão organizadas de forma a garantir o cumprimento das legislações vigentes que tratem da defesa agropecuária e dos compromissos internacionais firmados
pela União.
Art. 28. (Vetado).
Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de
sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
do qual participarão: (Incluído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998) (Regulamento)
I – serviços e instituições oficiais;
II – produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que lhes prestam assistência;
III – órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculadas à sanidade agropecuária;
IV – entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar as ações públicas
no campo da defesa agropecuária.
§ 1o A área municipal será considerada unidade geográfica básica para a organização e o funcionamento
dos serviços oficiais de sanidade agropecuária.
§ 2o A instância local do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária dará, na sua jurisdição,
plena atenção à sanidade, com a participação da comunidade organizada, tratando especialmente das seguintes atividades:
I – cadastro das propriedades;
II – inventário das populações animais e vegetais;
III – controle de trânsito de animais e plantas;
IV – cadastro dos profissionais de sanidade atuantes;
V – cadastro das casas de comércio de produtos de uso agronômico e veterinário;
VI – cadastro dos laboratórios de diagnósticos de doenças;
VII – inventário das doenças diagnosticadas;
VIII – execução de campanhas de controle de doenças;
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IX – educação e vigilância sanitária;
X – participação em projetos de erradicação de doenças e pragas.
§ 3o Às instâncias intermediárias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária competem
as seguintes atividades:
I – vigilância do trânsito interestadual de plantas e animais;
II – coordenação das campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças;
III – manutenção dos informes nosográficos;
IV – coordenação das ações de epidemiologia;
V – coordenação das ações de educação sanitária;
VI – controle de rede de diagnóstico e dos profissionais de sanidade credenciados.
§ 4o À instância central e superior do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária compete:
I – a vigilância de portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais;
II – a fixação de normas referentes a campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças;
III – a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos de uso veterinário e agronômico;
IV – a manutenção do sistema de informações epidemiológicas;
V – a avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias locais e intermediárias do sistema unificado de
atenção à sanidade agropecuária;
VI – a representação do País nos fóruns internacionais que tratam da defesa agropecuária;
VII – a realização de estudos de epidemiologia e de apoio ao desenvolvimento do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária;
VIII – a cooperação técnica às outras instâncias do Sistema Unificado;
IX – o aprimoramento do Sistema Unificado;
X – a coordenação do Sistema Unificado;
XI – a manutenção do Código de Defesa Agropecuária.
§ 5o Integrarão o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária instituições gestoras de fundos
organizados por entidades privadas para complementar as ações públicas no campo da defesa agropecuária.
§ 6o As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de vigilância serão ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo de problema sanitário, visando ao alcance de áreas livres de pragas e doenças, conforme
previsto em acordos e tratados internacionais subscritos pelo País.
§ 7o Sempre que recomendado epidemiologicamente é prioritária a erradicação das doenças e pragas,
na estratégia de áreas livres.
Art. 29. (Vetado).
Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal e animal, bem como a dos insumos agropecuários, será gerida de maneira que os procedimentos e a organização da inspeção se faça por
métodos universalizados e aplicados eqüitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados. (Incluído
pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998) (Regulamento)
§ 1o Na inspeção poderá ser adotado o método de análise de riscos e pontos críticos de controle.
§ 2o Como parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, serão constituídos um sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem vegetal e um sistema brasileiro de inspeção de produtos
de origem animal, bem como sistemas específicos de inspeção para insumos usados na agropecuária.
CAPÍTULO VIII
Da Informação Agrícola
Art. 30. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara), integrado com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, manterá um sistema de informação agrícola ampla para divulgação de:
I – previsão de safras por Estado, Distrito Federal e Território, incluindo estimativas de área cultivada ou
colhida, produção e produtividade;
II – preços recebidos e pagos pelo produtor, com a composição dos primeiros até os mercados atacadistas e varejistas, por Estado, Distrito Federal e Território;
III – valores e preços de exportação FOB, com a decomposição dos preços até o interior, a nível de produtor, destacando as taxas e impostos cobrados;
IV – valores e preços de importação CIF, com a decomposição dos preços dos mercados internacionais
até a colocação do produto em portos brasileiros, destacando, taxas e impostos cobrados;
V – (Vetado);
V – cadastro, cartografia e solo das propriedades rurais: (Redação dada pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
VI – custos de produção agrícola;
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VI – volume dos estoques públicos e privados, reguladores e estratégicos, discriminados por produtos,
tipos e localização; (Redação dada pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
VII – (Vetado);
VIII – (Vetado);
IX – dados de meteorologia e climatologia agrícolas;
X – (Vetado);
XI – (Vetado);
XII – (Vetado);
XIII – pesquisas em andamento e os resultados daquelas já concluídas.
XIV – informações sobre doenças e pragas; (Incluído pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
XV – indústria de produtos de origem vegetal e aninal e de insumos; (Incluído pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
XVI – classificação de produtos agropecuários; (Incluído pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
XVII – inspeção de produtos e insumos; (Incluído pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
XVIII – infratores das várias legislações relativas à agropecuária. (Incluído pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) coordenará a realização de estudos
e análises detalhadas do comportamento dos mercados interno e externo dos produtos agrícolas e agroindustriais, informando sua apropriação e divulgação para o pleno e imediato conhecimento dos produtores rurais
e demais agentes do mercado.
CAPÍTULO IX
Da Produção, da Comercialização, do Abastecimento e da Armazenagem
Art. 31. O Poder Público formará, localizará adequadamente e manterá estoques reguladores e estratégicos, visando garantir a compra do produtor, na forma da lei, assegurar o abastecimento e regular o preço
do mercado interno.
§ 1° Os estoques reguladores devem contemplar, prioritariamente, os produtos básicos.
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os estoques reguladores devem ser adquiridos preferencialmente de organizações associativas de
pequenos e médios produtores.
§ 4° (Vetado).
§ 5° A formação e a liberação destes estoques obedecerão regras pautadas no princípio da menor interferência na livre comercialização privada, observando-se prazos e procedimentos pré-estabelecidos e de amplo
conhecimento público, sem ferir a margem mínima do ganho real do produtor rural, assentada em custos de
produção atualizados e produtividades médias históricas.
Art. 32. (Vetado).
Art. 33. (Vetado).
§ 1° (Vetado).
§ 2° A garantia de preços mínimos far-se-á através de financiamento da comercialização e da aquisição
dos produtos agrícolas amparados.
§ 3° Os alimentos considerados básicos terão tratamento privilegiado para efeito de preço mínimo.
Art. 34. (Vetado).
Art. 35. As vendas dos estoques públicos serão realizadas através de leilões em bolsas de mercadorias,
ou diretamente, mediante licitação pública.
Art. 36. O Poder Público criará estímulos para a melhoria das condições de armazenagem, processamento, embalagem e redução de perdas em nível de estabelecimento rural, inclusive comunitário.
Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização e classificação de
produtos vegetais e animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valores econômico, bem como dos
produtos agrícolas destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo.
Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização e classificação de
produtos animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valor econômico, bem como dos produtos de
origem animal destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo. (Redação dada
pela Lei nº 9.972, de 25.5.2000)
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 38. (Vetado).
Art. 39. (Vetado).
Art. 40. (Vetado).
Art. 41. (Vetado).
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Art. 42. É estabelecido, em caráter obrigatório, o cadastro nacional de unidades armazenadoras de produtos agrícolas.
CAPÍTULO X
Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e sua Função Social
Art. 43. (Vetado).
Art. 44. (Vetado).
CAPÍTULO XI
Do Associativismo e do Cooperativismo
Art. 45. O Poder Público apoiará e estimulará os produtores rurais a se organizarem nas suas diferentes
formas de associações, cooperativas, sindicatos, condomínios e outras, através de:
I – inclusão, nos currículos de 1° e 2° graus, de matérias voltadas para o associativismo e cooperativismo;
II – promoção de atividades relativas à motivação, organização, legislação e educação associativista e
cooperativista para o público do meio rural;
III – promoção das diversas formas de associativismo como alternativa e opção para ampliar a oferta de
emprego e de integração do trabalhador rural com o trabalhador urbano;
IV – integração entre os segmentos cooperativistas de produção, consumo, comercialização, crédito e
de trabalho;
V – a implantação de agroindústrias.
Parágrafo único. O apoio do Poder Público será extensivo aos grupos indígenas, pescadores artesanais
e àqueles que se dedicam às atividades de extrativismo vegetal não predatório.
Art. 46. (Vetado).
CAPÍTULO XII
Dos Investimentos Públicos
Art. 47. O Poder Público deverá implantar obras que tenham como objetivo o bem-estar social de comunidades rurais, compreendendo, entre outras:
a) barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação
de cursos de água e drenagens de áreas alagadiças;
b) armazéns comunitários;
c) mercados de produtor;
d) estradas;
e) escolas e postos de saúde rurais;
f) energia;
g) comunicação;
h) saneamento básico;
i) lazer.
CAPÍTULO XIII
Do Crédito Rural
Art. 48. O crédito rural, instrumento de financiamento da atividade rural, será suprido por todos os
agentes financeiros sem discriminação entre eles, mediante aplicação compulsória, recursos próprios livres,
dotações das operações oficiais de crédito, fundos e quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:
I – estimular os investimentos rurais para produção, extrativismo não predatório, armazenamento, beneficiamento e instalação de agroindústria, sendo esta quando realizada por produtor rural ou suas formas
associativas;
II – favorecer o custeio oportuno e adequado da produção, do extrativismo não predatório e da comercialização de produtos agropecuários;
III – incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada conservação do solo e preservação do meio ambiente;
IV – (Vetado).
V – propiciar, através de modalidade de crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos
pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;
VI – desenvolver atividades florestais e pesqueiras.
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Parágrafo único. Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos do
art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural terá por objetivo estimular a geração de renda e o
melhor uso da mão-de-obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais, agropecuários e
não agropecuários, desde que desenvolvidos em estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas, inclusive o turismo rural, a produção de artesanato e assemelhados. (Incluído pela Medida Provisória nº 432, de 2008)
§ 1o Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da Lei
o
n 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural terá por objetivo estimular a geração de renda e o melhor
uso da mão-de-obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não
agropecuários, desde que desenvolvidos em estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas, inclusive
o turismo rural, a produção de artesanato e assemelhados. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 2o Quando destinado a agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, nos termos do art. 3o da Lei
no 11.326, de 24 de julho de 2006, o crédito rural poderá ser destinado à construção ou reforma de moradias
no imóvel rural e em pequenas comunidades rurais. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
Art. 49. O crédito rural terá como beneficiários produtores rurais extrativistas não predatórios e indígenas, assistidos por instituições competentes, pessoas físicas ou jurídicas que, embora não conceituadas como
produtores rurais, se dediquem às seguintes atividades vinculadas ao setor:
I – produção de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas ou certificadas;
II – produção de sêmen para inseminação artificial e embriões;
III – atividades de pesca artesanal e aqüicultura para fins comerciais;
IV – atividades florestais e pesqueiras.
§ 1o Podem ser beneficiários do crédito rural, quando necessário ao escoamento da produção agropecuária, beneficiadores e agroindústrias que beneficiem ou industrializem o produto, desde que comprovada a
aquisição da matéria-prima diretamente de produtores ou suas cooperativas, por preço não inferior ao mínimo
fixado ou ao adotado como base de cálculo do financiamento, e mediante deliberação e disciplinamento do
Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória nº 432, de 2008)
§ 1o Podem ser beneficiários do crédito rural de comercialização, quando necessário ao escoamento da
produção agropecuária, beneficiadores e agroindústrias que beneficiem ou industrializem o produto, desde
que comprovada a aquisição da matéria-prima diretamente de produtores ou suas cooperativas, por preço não
inferior ao mínimo fixado ou ao adotado como base de cálculo do financiamento, e mediante deliberação e
disciplinamento do Conselho Monetário Nacional. (Redação dada pela Lei nº 11.775, de 2008)
§ 2o Para efeito do § 1o, enquadram-se como beneficiadores os cerealistas que exerçam, cumulativamente, as atividades de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização de produtos agrícolas. (Incluído
pela Medida Provisória nº 432, de 2008)
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, enquadram-se como beneficiadores os cerealistas que
exerçam, cumulativamente, as atividades de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização de
produtos agrícolas. (Redação dada pela Lei nº 11.775, de 2008)
Art. 50. A concessão de crédito rural observará os seguintes preceitos básicos:
I – idoneidade do tomador;
II – fiscalização pelo financiador;
III – liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou
informais, ou organizações cooperativas;
IV – liberação do crédito em função do ciclo da produção e da capacidade de ampliação do financiamento;
V – prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza e especificidade das operações rurais, bem como
à capacidade de pagamento e às épocas normais de comercialização dos bens produzidos pelas atividades
financeiras.
§ 1° (Vetado).
§ 2° Poderá exigir-se dos demais produtores rurais contrapartida de recursos próprios, em percentuais
diferenciados, tendo em conta a natureza e o interesse da exploração agrícola.
§ 3° A aprovação do crédito rural levará sempre em conta o zoneamento agroecológico.
Art. 51. (Vetado).
Art. 52. O Poder Público assegurará crédito rural especial e diferenciado aos produtores rurais assentados em áreas de reforma agrária.
Art. 53. (Vetado).
Art. 54. (Vetado).
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CAPÍTULO XIV
Do Crédito Fundiário
Art. 55. (Vetado).
CAPÍTULO XV
Do Seguro Agrícola
Art. 56. É instituído o seguro agrícola destinado a:
I – cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam bens fixos e semifixos ou semoventes;
II – cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e outros que atinjam plantações.
Parágrafo único. As atividades florestais e pesqueiras serão amparadas pelo seguro agrícola previsto
nesta lei.
Art. 57. (Vetado).
Art. 58. A apólice de seguro agrícola poderá constituir garantia nas operações de crédito rural.
CAPÍTULO XVI
(Vide Decreto nº 175, de 1991)
Da Garantia da Atividade Agropecuária
Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), instrumento de política agrícola
instituído pela Lei n° 5.969, de 11 de dezembro de 1973, será regido pelas disposições desta lei e assegurará
ao produtor rural:
I – a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos
e plantações;
CAPÍTULO XVI
Da Garantia da Atividade Agropecuária
(Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO será regido pelas disposições
desta Lei e assegurará ao produtor rural, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional: (Redação
dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
I – a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio cuja liquidação
seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações;
(Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
II – a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio rural, quando ocorrer perdas
em virtude dos eventos citados no inciso anterior.
Art. 60. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) será custeado:
I – por recursos provenientes da participação dos produtores rurais;
II – por outros recursos que vierem a ser alocados ao programa;
II – por recursos do Orçamento da União e outros recursos que vierem a ser alocados ao programa; (Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
III – pelas receitas auferidas da aplicação dos recursos dos incisos anteriores.
Art. 61. (Vetado).
Art. 62. (Vetado).
Art. 63. (Vetado).
Art. 64. (Vetado).
Art. 65. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) cobrirá integral ou parcialmente:
I – os financiamentos de custeio rural;
II – os recursos próprios aplicados pelo produtor em custeio rural, vinculados ou não a financiamentos
rurais.
Parágrafo único. Não serão cobertos os prejuízos relativos a exploração rural conduzida sem a observância da legislação e normas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).
Parágrafo único. Não serão cobertas as perdas relativas à exploração rural conduzida sem a observância
da legislação e das normas do Proagro. (Redação dada pela Lei nº 12.058, de 2009)
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Art. 65-A. Será operado, no âmbito do Proagro, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da
Agricultura Familiar – PROAGRO Mais, que assegurará ao agricultor familiar, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional: (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
I – a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio ou de parcelas de investimento, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças
que atinjam rebanhos e plantações; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
II – a indenização de recursos próprios utilizados pelo produtor em custeio ou em investimento rural,
quando ocorrerem perdas em virtude dos eventos citados no inciso I; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
III – a garantia de renda mínima da produção agropecuária vinculada ao custeio rural. (Incluído pela Lei
nº 12.058, de 2009)
Art. 65-B. A comprovação das perdas será efetuada pela instituição financeira, mediante laudo de avaliação expedido por profissional habilitado. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
Art. 65-C. Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e do Desenvolvimento Agrário
– MDA, em articulação com o Banco Central do Brasil, deverão estabelecer conjuntamente as diretrizes para o
credenciamento e para a supervisão dos encarregados dos serviços de comprovação de perdas imputáveis ao
Proagro. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
Parágrafo único. O MDA credenciará e supervisionará os encarregados da comprovação de perdas imputáveis ao Proagro, devendo definir e divulgar instrumentos operacionais e a normatização técnica para o disposto neste artigo, observadas as diretrizes definidas na forma do caput. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
Art. 66. Competirá à Comissão Especial de Recursos (CER) decidir, em única instância administrativa, sobre recursos relativos à apuração de prejuízos e respectivas indenizações no âmbito do Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária (Proagro) .
Art. 66-A. O Proagro será administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
CAPÍTULO XVII
Da Tributação e dos Incentivos Fiscais
Art. 67. (Vetado).
Art. 68. (Vetado).
Art. 69. (Vetado).
Art. 70. (Vetado).
Art. 71. (Vetado).
Art. 72. (Vetado).
Art. 73. (Vetado).
Art. 74. (Vetado).
Art. 75. (Vetado).
Art. 76. (Vetado).
CAPÍTULO XVIII
Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural
Art. 77. (Vetado).
Art. 78. (Vetado).
Art. 79. (Vetado).
Art. 80. (Vetado).
Art. 81. São fontes de recursos financeiros para o crédito rural:
I – (Vetado).
II – programas oficiais de fomento;
III – caderneta de poupança rural operadas por instituições públicas e privadas;
IV – recursos financeiros de origem externa, decorrentes de empréstimos, acordos ou convênios, especialmente reservados para aplicações em crédito rural;
V – recursos captados pelas cooperativas de crédito rural;
VI – multas aplicadas a instituições do sistema financeiro pelo descumprimento de leis e normas de
crédito rural;
VII – (Vetado).
VIII – recursos orçamentários da União;
IX – (Vetado).
X – outros recursos que venham a ser alocados pelo Poder Público.
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Art. 82. São fontes de recursos financeiros para o seguro agrícola:
I – os recursos provenientes da participação dos produtores rurais, pessoa física e jurídica, de suas cooperativas e associações;
II – (Vetado).
III – (Vetado).
IV – multas aplicadas a instituições seguradoras pelo descumprimento de leis e normas do seguro rural;
(Revogado pela Lei complementar nº 137, de 2010)
V – os recursos previstos no art. 17 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966; (Revogado pela Lei
complementar nº 137, de 2010)
VI – dotações orçamentárias e outros recursos alocados pela União; e
VII – (Vetado).
Art. 83. (Vetado).
§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado).
CAPÍTULO XIX
Da Irrigação e Drenagem
Art. 84. A política de irrigação e drenagem será executada em todo o território nacional, de acordo com
a Constituição e com prioridade para áreas de comprovada aptidão para irrigação, áreas de reforma agrária ou
de colonização e projetos públicos de irrigação.
Art. 85. Compete ao Poder Público:
I – estabelecer as diretrizes da política nacional de irrigação e drenagem, ouvido o Conselho Nacional
de Política Agrícola (CNPA);
II – coordenar e executar o programa nacional de irrigação;
III – baixar normas objetivando o aproveitamento racional dos recursos hídricos destinados à irrigação,
promovendo a integração das ações dos órgãos federais, estaduais, municipais e entidades públicas, ouvido o
Conselho Nacional de PolíticaAgrícola (CNPA);
IV – apoiar estudos para a execução de obras de infra-estrutura e outras referentes ao aproveitamento
das bacias hidrográficas, áreas de rios perenizados ou vales irrigáveis, com vistas a melhor e mais racional utilização das águas para irrigação;
V – instituir linhas de financiamento ou incentivos, prevendo encargos e prazos, bem como modalidades
de garantia compatíveis com as características da agricultura irrigada, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola (CNPA).
Art. 86. (Vetado).
CAPÍTULO XX
Da Habitação Rural
Art. 87. É criada a política de habitação rural, cabendo à União destinar recursos financeiros para a construção e/ou recuperação da habitação rural.
§ 1° Parcela dos depósitos da Caderneta de Poupança Rural será destinada ao financiamento da habitação rural.
§ 2° (Vetado).
Art. 88. (Vetado).
Art. 89. O Poder Público estabelecerá incentivos fiscais para a empresa rural ou para o produtor rural,
nos casos em que sejam aplicados recursos próprios na habitação para o produtor rural.
Art. 90. (Vetado).
Art. 91. (Vetado).
Art. 92. (Vetado).
CAPÍTULO XXI
Da Eletrificação Rural
Art. 93. Compete ao Poder Público implementar a política de eletrificação rural, com a participação dos
produtores rurais, cooperativas e outras entidades associativas.
§ 1° A política de energização rural e agroenergia engloba a eletrificação rural, qualquer que seja sua
fonte de geração, o reflorestamento energético e a produção de combustíveis, a partir de culturas, da biomassa e dos resíduos agrícolas.
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§ 2° Entende-se por energização rural e agroenergia a produção e utilização de insumos energéticos
relevantes à produção e produtividade agrícola e ao bem-estar social dos agricultores e trabalhadores rurais.
Art. 94. O Poder Público incentivará prioritariamente:
I – atividades de eletrificação rural e cooperativas rurais, através de financiamentos das instituições de
crédito oficiais, assistência técnica na implantação de projetos e tarifas de compra e venda de energia elétrica,
compatíveis com os custos de prestação de serviços;
II – a construção de pequenas centrais hidrelétricas e termoelétricas de aproveitamento de resíduos
agrícolas, que objetivem a eletrificação rural por cooperativas rurais e outras formas associativas;
III – os programas de florestamento energético e manejo florestal, em conformidade com a legislação
ambiental, nas propriedades rurais;
IV – o estabelecimento de tarifas diferenciadas horozonais.
Art. 95. As empresas concessionárias de energia elétrica deverão promover a capacitação de mão-de-obra a ser empregada nas pequenas centrais referidas no inciso II do artigo anterior.
CAPÍTULO XXII
Da Mecanização Agrícola
Art. 96. Compete ao Poder Público implementar um conjunto de ações no âmbito da mecanização agrícola, para que, com recursos humanos, materiais e financeiros, alcance:
I – preservar e incrementar o parque nacional de máquinas agrícolas, evitando-se o sucateamento e
obsolescência, proporcionando sua evolução tecnológica;
II – incentivar a formação de empresas públicas ou privadas com o objetivo de prestação de serviços
mecanizados à agricultura, diretamente aos produtores e através de associações ou cooperativas;
III – fortalecer a pesquisa nas universidades e institutos de pesquisa e desenvolvimento na área de máquinas agrícolas assim como os serviços de extensão rural e treinamento em mecanização;
IV – aprimorar os centros de ensaios e testes para o desenvolvimento de máquinas agrícolas;
V – (Vetado).
VI – divulgar e estimular as práticas de mecanização que promovam a conservação do solo e do meio
ambiente.
CAPÍTULO XXIII
Das Disposições Finais
Art. 97. No prazo de noventa dias da promulgação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre: produção, comercialização e uso de produtos biológicos de uso
em imunologia e de uso veterinário, corretivos, fertilizantes e inoculantes, sementes e mudas, alimentos de
origem animal e vegetal, código e uso de solo e da água, e reformulando a legislação que regula as atividades
dos armazéns gerais.
Art. 98. É o Poder Executivo autorizado a outorgar concessões remuneradas de uso pelo prazo máximo
de até vinte e cinco anos, sobre as faixas de domínio das rodovias federais, para fins exclusivos de implantação
de reflorestamentos.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo deverão obedecer às normas específicas sobre
a utilização de bens públicos e móveis, constantes da legislação pertinente.
Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei, obriga-se o proprietário rural, quando
for o caso, a recompor em sua propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista na Lei n° 4.771, de 1965, com a
nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos
da área total para complementar a referida Reserva Florestal Legal (RFL). (Revogado pela Medida Provisória nº
1.956, de 200)
§ 1° (Vetado). (Revogado pela Medida Provisória nº 1.956, de 200)
§ 2° O reflorestamento de que trata o caput deste artigo será efetuado mediante normas que serão aprovadas pelo órgão gestor da matéria. (Revogado pela Medida Provisória nº 1.956, de 200)
Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei, obriga-se o proprietário rural, quando for
o caso, a recompor em sua propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova
redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos da
área total para complementar a referida Reserva Florestal Legal (RFL).
§ 1° (Vetado).
§ 2° O reflorestamento de que trata o caput deste artigo será efetuado mediante normas que serão aprovadas pelo órgão gestor da matéria.
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Art. 100. (Vetado).
Art. 101. (Vetado).
Art. 102. O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do País.
Parágrafo único. A erosão dos solos deve ser combatida pelo Poder Público e pelos proprietários rurais.
Art. 103. O Poder Público, através dos órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário rural que:
I – preservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade;
II – recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adaptadas as áreas já devastadas de sua propriedade;
III – sofrer limitação ou restrição no uso de recursos naturais existentes na sua propriedade, para fins de
proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
IV – adotar, em sua propriedade, sistemas integrados agroflorestais, agropastoris ou agrossilvopastoris voltados para a recuperação de áreas degradas ou em fase de degradação. (Incluído pela Lei nº 12.805, de
2013) Vigência
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos:
I – a prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial, através da concessão de crédito rural e outros
tipos de
financiamentos, bem como a cobertura do seguro agrícola concedidos pelo Poder Público.
II – a prioridade na concessão de benefícios associados a programas de infra-estrutura rural, notadamente de energização, irrigação, armazenagem, telefonia e habitação;
III – a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e de fomento, através dos órgãos competentes;
IV – o fornecimento de mudas de espécies nativas e/ou ecologicamente adaptadas produzidas com a
finalidade de recompor a cobertura florestal; e
V – o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de preservação, conservação e recuperação ambiental.
Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis
rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 1965, com a
nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal
ou estadual e que ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo.
Art. 105. (Vetado).
Art. 106. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara) autorizado a firmar convênios ou ajustes com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, entidades e órgãos públicos e privados,
cooperativas, sindicatos, universidades, fundações e associações, visando ao desenvolvimento das atividades
agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais, dentro de todas as ações, instrumentos, objetivos e atividades previstas nesta lei.
Art. 107. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 108. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. – FERNANDO COLLOR –
Antonio Cabrera Mano Filho.
LEI Nº 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela Lei no
11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003,
10.940, de 27 de agosto de 2004, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro
de 2005; e dá outras providências.
o Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem, instituído pela Lei no 11.129, de 30 de junho
de 2005, passa a reger-se, a partir de 1o de janeiro de 2008, pelo disposto nesta Lei.
Art. 2o O Projovem, destinado a jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, com o objetivo de promover sua reintegração ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano,
será desenvolvido por meio das seguintes modalidades:
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I – Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo;
II – Projovem Urbano;
III – Projovem Campo – Saberes da Terra; e
IV – Projovem Trabalhador.
Art. 3o A execução e a gestão do Projovem dar-se-ão por meio da conjugação de esforços da Secretaria-Geral da Presidência da República e dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observada a intersetorialidade, sem prejuízo da participação de outros órgãos e
entidades da administração pública federal.
§ 1o Fica instituído o Conselho Gestor do Projovem, coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude
da Secretaria-Geral da Presidência da República e composto pelos Secretários-Executivos dos Ministérios referidos no caput deste artigo e por 1 (um) Secretário Nacional representante de cada um desses Ministérios,
a ser indicado pelo respectivo Ministro de Estado.§ 2o O Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo será
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; o Projovem Urbano, pela Secretaria-Geral da Presidência da República; o Projovem Campo – Saberes da Terra, pelo Ministério da Educação; e o
Projovem Trabalhador, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 3o Cada modalidade do Projovem contará com 1 (um) comitê gestor, a ser instituído pelo órgão responsável por sua coordenação, assegurada nele a participação de representantes dos 3 (três) outros órgãos a
que se refere o caput deste artigo.
Art. 4o Para a execução das modalidades tratadas no art. 2o desta Lei, a União fica autorizada a transferir
recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem a necessidade de convênio, acordo, contrato,
ajuste ou instrumento congênere, mediante depósito em conta-corrente específica, sem prejuízo da devida
prestação de contas da aplicação dos recursos.
§ 1o O montante dos recursos financeiros a que se refere esta Lei será repassado em parcelas e calculado
com base no número de jovens atendidos, conforme disposto em regulamentação, e destina-se à promoção
de ações de elevação da escolaridade e qualificação profissional dos jovens, bem como à contratação, remuneração e formação de profissionais.
§ 2o Os profissionais de que trata o § 1o deste artigo deverão ser contratados em âmbito local.
§ 3o Os órgãos responsáveis pela coordenação das modalidades do Projovem definirão, a cada exercício financeiro, a forma de cálculo, o número e o valor das parcelas a serem repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, bem como as orientações e instruções necessárias à sua execução, observado o montante de
recursos disponíveis para este fim, constante da Lei Orçamentária Anual.
§ 4o Nas modalidades previstas nos incisos II e III do caput do art. 2o desta Lei, a transferência de recursos financeiros será executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, vinculado ao
Ministério da Educação, observada a necessária descentralização dos recursos orçamentários pelos órgãos de
que trata o caput do art. 3o desta Lei.
§ 5o A modalidade de que trata o inciso I do caput do art. 2o desta Lei será ofertada pelo Município que
a ela aderir, nos termos do regulamento, e co-financiada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios por
intermédio dos respectivos Fundos de Assistência Social, respeitado o limite orçamentário da União e os critérios de partilha estabelecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de acordo com o inciso IX do caput
do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 6o Os saldos dos recursos financeiros recebidos pelos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal à conta do Projovem, existentes na conta-corrente específica a
que se refere o caput deste artigo em 31 de dezembro de cada ano deverão ser aplicados no exercício subseqüente, com estrita observância ao objeto de sua transferência, nos termos da legislação vigente.
Art. 5o Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades de direito público e privado sem fins
lucrativos prestarão conta dos recursos recebidos do Projovem, na forma e prazo definidos em regulamento e
nas demais disposições aplicáveis.
Art. 6o Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais,
aos beneficiários do Projovem, nas modalidades previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 2o desta Lei, a
partir do exercício de 2008.
§ 1o Na modalidade Projovem Urbano, poderão ser pagos até 20 (vinte) auxílios financeiros.
§ 2o Na modalidade Projovem Campo – Saberes da Terra, poderão ser pagos até 12 (doze) auxílios financeiros.
§ 3o Na modalidade Projovem Trabalhador, poderão ser pagos até 6 (seis) auxílios financeiros.
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§ 4o É vedada a cumulatividade da percepção do auxílio financeiro a que se refere o caput deste artigo
com benefícios de natureza semelhante recebidos em decorrência de outros programas federais, permitida a
opção por um deles.
Art. 7o O órgão responsável pelas modalidades do Projovem definirá o agente pagador entre uma instituição financeira oficial.
Art. 8o As despesas com a execução do Projovem observarão os limites de movimentação, de empenho
e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários de cada modalidade do Projovem com as dotações orçamentárias existentes.
Art. 9o O Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo, compreendido entre os serviços de que trata
o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objetivos:
I – complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência
familiar e comunitária; e
II – criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.
Art. 10. O Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo destina-se aos jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos:
I – pertencentes a família beneficiária do Programa Bolsa Família – PBF;
II – egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e
do Adolescente;
III – em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990;
IV – egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; ou
V – egressos ou vinculados a programas de combate ao abuso e à exploração sexual.
Parágrafo único. Os jovens a que se referem os incisos II a V do caput deste artigo devem ser encaminhados ao Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo pelos programas e serviços especializados de assistência social do Município ou do Distrito Federal ou pelo gestor de assistência social, quando demandado
oficialmente pelo Conselho Tutelar, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário.
Art. 11. O Projovem Urbano tem como objetivo elevar a escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental, à qualificação profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania,
na forma de curso, conforme previsto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 12. O Projovem Urbano atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, que
saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental.
Art. 13. Poderão ser realizadas parcerias com o Ministério da Justiça e com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República para implantação do Projovem Urbano nas unidades prisionais e
nas unidades socioeducativas de privação de liberdade, respectivamente.
§ 1o O disposto no art. 4o desta Lei não será aplicado no caso das parcerias citadas no caput deste artigo,
podendo ser realizado convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere.
§ 2o No caso das unidades socioeducativas de privação de liberdade, poderão participar do Projovem
Urbano adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade que tenham
idade mínima de 15 (quinze) anos.
§ 3o É assegurada aos jovens que iniciaram o Projovem Urbano nas unidades do sistema prisional ou
nas unidades socioeducativas de privação de liberdade a continuidade do curso nas localidades onde existir
o Programa.
Art. 14. O Projovem Campo – Saberes da Terra tem como objetivo elevar a escolaridade dos jovens da
agricultura familiar, integrando a qualificação social e formação profissional, na forma do art. 81 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, estimulando a conclusão do ensino fundamental e proporcionando a formação
integral do jovem, na modalidade educação de jovens e adultos, em regime de alternância, nos termos do regulamento.
Art. 15. O Projovem Campo – Saberes da Terra atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte
e nove) anos, residentes no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham concluído o ensino fundamental
e que cumpram os requisitos previstos no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006.
Art. 16. O Projovem Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda, por meio da qualificação social e profissional e do estímulo à sua inserção.
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Art. 17. O Projovem Trabalhador atenderá a jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos,
em situação de desemprego e que sejam membros de famílias com renda mensal per capita de até 1 (um)
salário-mínimo, nos termos do regulamento.
Art. 18. Nas unidades da Federação e nos Municípios onde existirem programas similares e congêneres
ao previsto no Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego buscará promover a articulação e a
integração das ações dos respectivos Programas.
Art. 19. Na execução do Projovem Trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego fica autorizado, mediante convênio, a efetuar transferências de contribuições corrente e de capital aos órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, bem como a entidades de direito público e privado sem fins
lucrativos, observada a legislação pertinente.
§ 1o O regulamento disporá sobre critérios objetivos de habilitação e seleção de entidades privadas sem
fins lucrativos para serem executoras do Projovem.
§ 2o A habilitação e seleção das entidades referidas no § 1o deste artigo serão processadas em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade e do julgamento objetivo.
Art. 20. Os arts. 2o e 3o da Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2o ..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos
ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 3 (três) benefícios por família;
III – o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade entre
16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família.
.............................................................................................................................................................................................................
§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a famílias
com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais).
§ 3o Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e vinte
reais), dependendo de sua composição:
I – o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e
II – o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II e III.
§ 5o A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores estabelecidos
no § 2o e no § 3o deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a que se referem os incisos II e III do caput
deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos.
.............................................................................................................................................................................................................
§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos I, II e III do caput deste artigo serão pagos, mensalmente,
por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva identificação
do responsável, mediante o Número de Identificação Social – NIS, de uso do Governo Federal.
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos termos de
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil:
I – contas-correntes de depósito à vista;
II – contas especiais de depósito à vista;
III – contas contábeis; e
IV – outras espécies de contas que venham a ser criadas.
.............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 3o ..............................................................................................................................................................................................
Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao benefício previsto no inciso
III do caput do art. 2o desta Lei considerará 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência, em conformidade
com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.” (NR)
Art. 21. Ato do Poder Executivo disporá sobre as demais regras de funcionamento de cada modalidade
do Projovem, inclusive no que se refere ao estabelecimento de metas, à avaliação, ao monitoramento e ao controle social, e sobre os critérios adicionais a serem observados para o ingresso no Programa, bem como para a
concessão, a manutenção e a suspensão do auxílio a que se refere o art. 6o desta Lei.
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§ 1o Cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação, ficam asseguradas aos
jovens com deficiência as condições que lhes possibilitem a efetiva participação no Projovem.
§ 2o Nos currículos dos cursos oferecidos nas modalidades de que trata o art. 2o desta Lei deverão ser
incluídas noções básicas de comunicação oral e escrita em língua portuguesa, de matemática, de informática,
de cidadania e de língua estrangeira.
Art. 22. O Poder Executivo deverá veicular dados e informações detalhados sobre a execução orçamentária e financeira dos Programas Projovem e Bolsa Família, tratados nesta Lei.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. Aos beneficiários e executores dos Programas disciplinados nas Leis nos 10.748, de 22 de
outubro de 2003, 11.129, de 30 de junho de 2005, e 11.180, de 23 de setembro de 2005, ficam assegurados, no
âmbito do Projovem, os seus direitos, bem como o cumprimento dos seus deveres, nos termos dos convênios,
acordos ou instrumentos congêneres firmados até 31 de dezembro de 2007.
Art. 24. Ficam revogados, a partir de 1o de janeiro de 2008:
I – o art. 3o-A da Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998;
II – a Lei no 10.748, de 22 de outubro de 2003;
III – os arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 10.940, de 27 de agosto de 2004;
IV – os arts. 1o a 8o da Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; e
V – os arts. 1o a 10 da Lei no 11.180, de 23 de setembro de 2005.
Brasília, 10 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
– Tarso Genro – Guido Mantega – Fernando Haddad – André Peixoto Figueiredo Lima – Paulo Bernardo
Silva – Patrus Ananias – Dilma Rousseff – Luiz Soares Dulcix.
LEI Nº 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011
Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis
no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono
Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, no 10.260,
de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão
de Jovens (ProJovem); e dá outras providências.
A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.
Parágrafo único. São objetivos do Pronatec:
I – expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio
presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II – fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica;
III – contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a
educação profissional;
IV – ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e
qualificação profissional;
V – estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional
e tecnológica.
VI – estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 2o O Pronatec atenderá prioritariamente:
I – estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos;
II – trabalhadores;
III – beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e
IV – estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, nos termos do regulamento.
§ 1o Entre os trabalhadores a que se refere o inciso II, incluem-se os agricultores familiares, silvicultores,
aquicultores, extrativistas e pescadores.
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§ 2o Será estimulada a participação das pessoas com deficiência nas ações de educação profissional e
tecnológica desenvolvidas no âmbito do Pronatec, observadas as condições de acessibilidade e participação
plena no ambiente educacional, tais como adequação de equipamentos, de materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura física.
§ 3o As ações desenvolvidas no âmbito do Pronatec contemplarão a participação de povos indígenas,
comunidades quilombolas e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
§ 4o Será estimulada a participação de mulheres responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de transferência de renda, nos cursos oferecidos por intermédio da Bolsa-Formação. (Incluído
pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 3o O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem
e instituições de educação profissional e tecnológica habilitadas nos termos desta Lei.
Art. 3º O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem,
de instituições privadas de ensino superior e de instituições de educação profissional e tecnológica, habilitadas
nos termos desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Parágrafo único. Os serviços nacionais sociais poderão participar do Pronatec por meio de ações de apoio
à educação profissional e tecnológica.
Art. 3o O Pronatec cumprirá suas finalidades e objetivos em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a participação voluntária dos serviços nacionais de aprendizagem,
de instituições privadas e públicas de ensino superior, de instituições de educação profissional e tecnológica
e de fundações públicas de direito privado precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica,
habilitadas nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 4o O Pronatec será desenvolvido por meio das seguintes ações, sem prejuízo de outras:
I – ampliação de vagas e expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica;
II – fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes estaduais de educação profissional;
III – incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede física de atendimento dos serviços nacionais
de aprendizagem;
IV – oferta de bolsa-formação, nas modalidades:
a) Bolsa-Formação Estudante; e
b) Bolsa-Formação Trabalhador;
V – financiamento da educação profissional e tecnológica;
VI – fomento à expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de
educação a distância;
VII – apoio técnico voltado à execução das ações desenvolvidas no âmbito do Programa;
VIII – estímulo à expansão de oferta de vagas para as pessoas com deficiência, inclusive com a articulação dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e Municipais de Educação; e
IX – articulação com o Sistema Nacional de Emprego.
X – articulação com o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM, nos termos da Lei no 11.692,
de 10 de junho de 2008. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 1o A Bolsa-Formação Estudante será destinada ao estudante regularmente matriculado no ensino médio
público propedêutico, para cursos de formação profissional técnica de nível médio, na modalidade concomitante.
§ 1º A Bolsa-Formação Estudante será destinada aos beneficiários previstos no art. 2º para cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas concomitante, integrada ou subsequente, nos termos
definidos em ato do Ministro de Estado da Educação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 1o A Bolsa-Formação Estudante será destinada aos beneficiários previstos no art. 2o para cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas concomitante, integrada ou subsequente, nos termos
definidos em ato do Ministro de Estado da Educação. (Redação dada pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 1o A Bolsa-Formação Estudante será destinada aos beneficiários previstos no art. 2o para cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas concomitante, integrada ou subsequente, e para cursos
de formação de professores em nível médio na modalidade normal, nos termos definidos em ato do Ministro
de Estado da Educação. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)
§ 2o A Bolsa-Formação Trabalhador será destinada ao trabalhador e aos beneficiários dos programas
federais de transferência de renda, para cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional.

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

71

§ 3o O Poder Executivo definirá os requisitos e critérios de priorização para concessão das bolsas-formação,
considerando-se capacidade de oferta, identificação da demanda, nível de escolaridade, faixa etária, existência
de deficiência, entre outros, observados os objetivos do programa.
§ 4o O financiamento previsto no inciso V poderá ser contratado pelo estudante, em caráter individual, ou
por empresa, para custeio da formação de trabalhadores nos termos da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001,
nas instituições habilitadas na forma do art. 10 desta Lei.
Art. 5o Para os fins desta Lei, são consideradas modalidades de educação profissional e tecnológica os
cursos:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; e
II – de educação profissional técnica de nível médio.
II – de educação profissional técnica de nível médio; e (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)
III – de formação de professores em nível médio na modalidade normal. (Incluído pela Lei nº 12.863, de
2013)
§ 1o Os cursos referidos no inciso I serão relacionados pelo Ministério da Educação, devendo contar com
carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas.
§ 2o Os cursos referidos no inciso II submetem-se às diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, bem como às demais condições estabelecidas na legislação aplicável, devendo
constar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, organizado pelo Ministério da Educação.
§ 3o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 6o Para cumprir os objetivos do Pronatec, a União é autorizada a transferir recursos financeiros às
instituições de educação profissional e tecnológica das redes públicas estaduais e municipais ou dos serviços
nacionais de aprendizagem correspondentes aos valores das bolsas-formação de que trata o inciso IV do art.
4o desta Lei.
§ 1o As transferências de recursos de que trata o caput dispensam a realização de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, observada a obrigatoriedade de prestação de contas da aplicação dos
recursos.
§ 2o Do total dos recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, um mínimo de 30% (trinta por
cento) deverá ser destinado para as Regiões Norte e Nordeste com a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica.
§ 3o O montante dos recursos a ser repassado corresponderá ao número de alunos atendidos em cada
instituição, computadas exclusivamente as matrículas informadas em sistema eletrônico de informações da
educação profissional mantido pelo Ministério da Educação.
§ 3º O montante dos recursos a ser repassado para as bolsas-formação de que trata o caput corresponderá
ao número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino ofertante que serão posteriormente confirmadas como matrículas em sistema eletrônico de informações da educação profissional mantido pelo Ministério
da Educação, observada a necessidade de devolução de recursos em caso de vagas não ocupadas. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 3o O montante dos recursos a ser repassado para as bolsas-formação de que trata o caput corresponderá
ao número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino ofertante, que serão posteriormente confirmadas
como matrículas em sistema eletrônico de informações da educação profissional mantido pelo Ministério da
Educação, observada a obrigatoriedade de devolução de recursos em caso de vagas não ocupadas. (Redação
dada pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 4o Para os efeitos desta Lei, bolsa-formação refere-se ao custo total do curso por estudante, incluídas
as mensalidades e demais encargos educacionais, bem como o eventual custeio de transporte e alimentação
ao beneficiário, vedado cobrança direta aos estudantes de taxas de matrícula, custeio de material didático ou
qualquer outro valor pela prestação do serviço.
§ 4º Os valores das bolsas-formação concedidas na forma prevista no caput correspondem ao custo total do curso por estudante, incluídas as mensalidades, encargos educacionais, e o eventual custeio de transporte e alimentação ao beneficiário, vedada cobrança direta aos estudantes de taxas de matrícula, custeio de
material didático ou qualquer outro valor pela prestação do serviço. (Redação dada pela Medida Provisória nº
593, de 2012)
§ 4o Os valores das bolsas-formação concedidas na forma prevista no caput correspondem ao custo total
do curso por estudante, incluídos as mensalidades, encargos educacionais e o eventual custeio de transporte
e alimentação ao beneficiário, vedada cobrança direta aos estudantes de taxas de matrícula, custeio de material didático ou qualquer outro valor pela prestação do serviço. (Redação dada pela Lei nº 12.816, de 2013)
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§ 5o O Poder Executivo disporá sobre o valor de cada bolsa-formação, considerando-se, entre outros, os
eixos tecnológicos, a modalidade do curso, a carga horária e a complexidade da infraestrutura necessária para
a oferta dos cursos.
§ 6o O Poder Executivo disporá sobre normas relativas ao atendimento ao aluno, às transferências e à
prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Pronatec.
§ 7o Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao Ministério da Educação, ao Tribunal de Contas da União e aos órgãos de controle interno do Poder Executivo irregularidades identificadas na aplicação
dos recursos destinados à execução do Pronatec.
Art. 6º-A A execução do Pronatec poderá ser realizada por meio da concessão das bolsas-formação de
que trata a alínea “a” do inciso IV do caput do art. 4º aos estudantes matriculados em instituições privadas de
ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio, nas formas e modalidades definidas em ato
do Ministro de Estado da Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 1º Para fins do disposto no caput, as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio deverão: (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
I – aderir ao Pronatec com assinatura de termo de adesão por suas mantenedoras; (Incluído pela Medida
Provisória nº 593, de 2012)
II – habilitar-se perante o Ministério da Educação; e (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
III – atender aos índices de qualidade acadêmica e outros requisitos estabelecidos em ato do Ministro
de Estado da Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 2o A habilitação de que trata o inciso II do § 1o, no caso da instituição privada de ensino superior, estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
I – atuação em curso de graduação em áreas de conhecimento correlatas à do curso técnico a ser ofertado ou aos eixos tecnológicos previstos no catálogo de que trata o § 2º do art. 5º; e (Incluído pela Medida
Provisória nº 593, de 2012)
II – excelência na oferta educativa comprovada por meio de índices satisfatórios de qualidade, nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 3º A habilitação de que trata o inciso II do § 1º, no caso da instituição privada de educação profissional
técnica de nível médio, estará condicionada ao resultado da sua avaliação, de acordo com critérios e procedimentos fixados em ato do Ministro de Estado da Educação, observada a regulação pelos órgãos competentes
do respectivo sistema de ensino. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 4º Para a habilitação de que trata o inciso II do § 1º o Ministério da Educação definirá eixos e cursos
prioritários, especialmente nas áreas relacionadas aos processos de inovação tecnológica e à elevação de produtividade e competitividade da economia do País. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Art. 6º-B O valor da bolsa formação concedida na forma do art. 6º-A será definido pelo Poder Executivo
e seu pagamento será realizado, por matrícula efetivada, diretamente às mantenedoras das instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio, mediante autorização do estudante
e comprovação de sua matrícula e frequência em sistema eletrônico de informações da educação profissional
mantido pelo Ministério da Educação. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 1º O Ministério da Educação deverá avaliar a eficiência, eficácia e efetividade da aplicação de recursos
voltados à concessão das bolsas-formação na forma prevista no caput do art. 6º-A. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 2º As mantenedoras das instituições privadas de ensino superior e das instituições privadas de educação profissional técnica de nível médio deverão disponibilizar as informações sobre os beneficiários da Bolsa-Formação concedidas para fins da avaliação de que trata § 1º, nos termos da legislação vigente, observado o
direito à intimidade e vida privada do cidadão. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Art. 6º-C A denúncia do termo de adesão de que trata o inciso I do § 1º do art.6º-A não implicará ônus
para o Poder Público nem prejuízo para o estudante beneficiário da Bolsa-Formação Estudante, que gozará do
benefício concedido até a conclusão do curso. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Pronatec sujeita
as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio às seguintes penalidades: (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
I – impossibilidade de nova adesão por até três anos, sem prejuízo para os estudantes já beneficiados; e
(Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
II – ressarcimento à União do valor corrigido das Bolsas-Formação Estudante concedidas indevidamente, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I. (Incluído pela Medida Provisória
nº 593, de 2012)
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Art. 6º-D As normas gerais de execução do Pronatec por meio da concessão das bolsas-formação de que
trata a alínea “a” do inciso IV do caput do art. 4º aos estudantes matriculados em instituições privadas de ensino
superior e de educação profissional técnica de nível médio serão disciplinadas em ato do Ministro de Estado
da Educação, que deverá prever: (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
I – normas relativas ao atendimento ao aluno; (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
II – obrigações dos estudantes e das instituições; (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
III – regras para seleção de estudantes, inclusive mediante a fixação de critérios de renda, e de adesão
das instituições mantenedoras; (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
IV – forma e condições para a concessão das bolsas, comprovação da oferta pelas instituições e participação dos estudantes nos cursos. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
V – normas de transferência de curso ou instituição, suspensão temporária ou permanente da matrícula
do estudante; (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
VI – exigências de qualidade acadêmica das instituições de ensino, observado o disposto no inciso III do
§ 1º do caput do art. 6º-A; (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
VII – mecanismo de monitoramento e acompanhamento das bolsas concedidas pelas instituições, do
atendimento dos beneficiários em relação ao seu desempenho acadêmico e outros requisitos; e (Incluído pela
Medida Provisória nº 593, de 2012)
VIII – normas de transparência, publicidade e divulgação relativas à concessão das Bolsas-Formação Estudante. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Art. 6o-A. A execução do Pronatec poderá ser realizada por meio da concessão das bolsas-formação de
que trata a alínea a do inciso IV do caput do art. 4o aos estudantes matriculados em instituições privadas de
ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio, nas formas e modalidades definidas em ato
do Ministro de Estado da Educação. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 1o Para fins do disposto no caput, as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio deverão: (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
I – aderir ao Pronatec com assinatura de termo de adesão por suas mantenedoras; (Incluído pela Lei nº
12.816, de 2013)
II – habilitar-se perante o Ministério da Educação; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
III – atender aos índices de qualidade acadêmica e a outros requisitos estabelecidos em ato do Ministro
de Estado da Educação; e (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
IV – garantir aos beneficiários de Bolsa-Formação acesso a sua infraestrutura educativa, recreativa, esportiva e cultural. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 2o A habilitação de que trata o inciso II do § 1o deste artigo, no caso da instituição privada de ensino
superior, estará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
I – atuação em curso de graduação em áreas de conhecimento correlatas à do curso técnico a ser ofertado ou aos eixos tecnológicos previstos no catálogo de que trata o § 2o do art. 5o; (Incluído pela Lei nº 12.816,
de 2013)
II – excelência na oferta educativa comprovada por meio de índices satisfatórios de qualidade, nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Educação; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
III – promoção de condições de acessibilidade e de práticas educacionais inclusivas. (Incluído pela Lei
nº 12.816, de 2013)
§ 3o A habilitação de que trata o inciso II do § 1o deste artigo, no caso da instituição privada de educação
profissional técnica de nível médio, estará condicionada ao resultado da sua avaliação, de acordo com critérios e procedimentos fixados em ato do Ministro de Estado da Educação, observada a regulação pelos órgãos
competentes do respectivo sistema de ensino. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 4o Para a habilitação de que trata o inciso II do § 1o deste artigo, o Ministério da Educação definirá eixos
e cursos prioritários, especialmente nas áreas relacionadas aos processos de inovação tecnológica e à elevação
de produtividade e competitividade da economia do País. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 6o-B. O valor da bolsa-formação concedida na forma do art. 6o-A será definido pelo Poder Executivo
e seu pagamento será realizado, por matrícula efetivada, diretamente às mantenedoras das instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio, mediante autorização do estudante
e comprovação de sua matrícula e frequência em sistema eletrônico de informações da educação profissional
mantido pelo Ministério da Educação. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 1o O Ministério da Educação avaliará a eficiência, eficácia e efetividade da aplicação de recursos voltados
à concessão das bolsas-formação na forma prevista no caput do art. 6o-A. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
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§ 2o As mantenedoras das instituições privadas de ensino superior e das instituições privadas de educação profissional técnica de nível médio disponibilizarão ao Ministério da Educação as informações sobre os
beneficiários da bolsa-formação concedidas para fins da avaliação de que trata o § 1o, nos termos da legislação vigente, observado o direito à intimidade e vida privada do cidadão. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 6o-C. A denúncia do termo de adesão de que trata o inciso I do § 1o do art. 6o-A não implicará ônus
para o poder público nem prejuízo para o estudante beneficiário da Bolsa-Formação Estudante, que gozará do
benefício concedido até a conclusão do curso. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Pronatec sujeita
as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio às seguintes penalidades: (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
I – impossibilidade de nova adesão por até 3 (três) anos e, no caso de reincidência, impossibilidade permanente de adesão, sem prejuízo para os estudantes já beneficiados; e (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
II – ressarcimento à União do valor corrigido das Bolsas-Formação Estudante concedidas indevidamente,
retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 6o-D. As normas gerais de execução do Pronatec por meio da concessão das bolsas-formação de que
trata a alínea a do inciso IV do caput do art. 4o aos estudantes matriculados em instituições privadas de ensino
superior e de educação profissional técnica de nível médio serão disciplinadas em ato do Ministro de Estado
da Educação, que deverá prever: (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
I – normas relativas ao atendimento ao aluno; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
II – obrigações dos estudantes e das instituições; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
III – regras para seleção de estudantes, inclusive mediante a fixação de critérios de renda, e de adesão
das instituições mantenedoras; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
IV – forma e condições para a concessão das bolsas, comprovação da oferta pelas instituições e participação dos estudantes nos cursos; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
V – normas de transferência de curso ou instituição, suspensão temporária ou permanente da matrícula
do estudante; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
VI – exigências de qualidade acadêmica das instituições de ensino, aferidas por sistema de avaliação
nacional e indicadores específicos da educação profissional, observado o disposto no inciso III do § 1o do art.
6o-A; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
VII – mecanismo de monitoramento e acompanhamento das bolsas concedidas pelas instituições, do
atendimento dos beneficiários em relação ao seu desempenho acadêmico e outros requisitos; e (Incluído pela
Lei nº 12.816, de 2013)
VIII – normas de transparência, publicidade e divulgação relativas à concessão das Bolsas-Formação Estudante. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 7o O Ministério da Educação, diretamente ou por meio de suas entidades vinculadas, disponibilizará
recursos às instituições de educação profissional e tecnológica da rede pública federal para permitir o atendimento aos alunos matriculados em cada instituição no âmbito do Pronatec.
Parágrafo único. Aplica-se ao caput o disposto nos §§ 1o a 7o do art. 6o, no que couber.
Art. 8o O Pronatec poderá ainda ser executado com a participação de entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente habilitadas, mediante a celebração de convênio ou contrato, observada a obrigatoriedade
de prestação de contas da aplicação dos recursos nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único. O Poder Executivo definirá critérios mínimos de qualidade para que as entidades privadas a que se refere o caput possam receber recursos financeiros do Pronatec.
Art. 9o São as instituições de educação profissional e tecnológica das redes públicas autorizadas a conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas atividades do Pronatec.
§ 1o Os servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica poderão perceber
bolsas pela participação nas atividades do Pronatec, desde que não haja prejuízo à sua carga horária regular e
ao atendimento do plano de metas de cada instituição pactuado com seu mantenedor, se for o caso.
§ 2o Os valores e os critérios para concessão e manutenção das bolsas serão fixados pelo Poder Executivo.
§ 3o As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do Pronatec não caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos a título de bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário,
remuneração ou proventos recebidos.
§ 4o O Ministério da Educação poderá conceder bolsas de intercâmbio a profissionais vinculados a empresas de setores considerados estratégicos pelo governo brasileiro, que colaborem em pesquisas desenvolvidas no âmbito de instituições públicas de educação profissional e tecnológica, na forma do regulamento.
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Art. 10. As unidades de ensino privadas, inclusive as dos serviços nacionais de aprendizagem, ofertantes
de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e de cursos de educação profissional
técnica de nível médio que desejarem aderir ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies),
de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, deverão cadastrar-se em sistema eletrônico de informações da educação profissional e tecnológica mantido pelo Ministério da Educação e solicitar sua habilitação.
Parágrafo único. A habilitação da unidade de ensino dar-se-á de acordo com critérios fixados pelo Ministério da Educação e não dispensa a necessária regulação pelos órgãos competentes dos respectivos sistemas
de ensino.
Art. 11. O Fundo de Financiamento de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, passa a se denominar Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Art. 12. Os arts. 1o e 6o da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores
não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com
regulamentação própria.
§ 1o O financiamento de que trata o caput poderá beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação profissional e tecnológica, bem como em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva,
desde que haja disponibilidade de recursos.
.............................................................................................................................................................................................................
§ 7o A avaliação das unidades de ensino de educação profissional e tecnológica para fins de adesão ao
Fies dar-se-á de acordo com critérios de qualidade e requisitos fixados pelo Ministério da Educação.” (NR)
“Art. 6o .............................................................................................................................................................................................
§ 1o Recebida a ação de execução e antes de receber os embargos, o juiz designará audiência preliminar
de conciliação, a realizar-se no prazo de 15 (quinze) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer,
podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.
§ 2o Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença.
§ 3o Não efetuada a conciliação, terá prosseguimento o processo de execução.” (NR)
Art. 13. A Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 5o-B, 6o-C,
o
6 -D e 6o-E:
“Art. 5o-B. O financiamento da educação profissional e tecnológica poderá ser contratado pelo estudante,
em caráter individual, ou por empresa, para custeio da formação profissional e tecnológica de trabalhadores.
§ 1o Na modalidade denominada Fies-Empresa, a empresa figurará como tomadora do financiamento,
responsabilizando-se integralmente pelos pagamentos perante o Fies, inclusive os juros incidentes, até o limite do valor contratado.
§ 2o No Fies-Empresa, poderão ser pagos com recursos do Fies exclusivamente cursos de formação inicial
e continuada e de educação profissional técnica de nível médio.
§ 3o A empresa tomadora do financiamento poderá ser garantida por fundo de garantia de operações,
nos termos do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.087, de 11 de novembro de 2009.
§ 4o Regulamento disporá sobre os requisitos, condições e demais normas para contratação do financiamento de que trata este artigo.”
“Art. 6o-C. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 10% (dez por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado
requerer que lhe seja admitido pagar o restante em até 12 (doze) parcelas mensais.
§ 1o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e
de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 2o Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos
os atos executivos; caso indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito.
§ 3o O inadimplemento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos.”
“Art. 6o-D. Nos casos de falecimento ou invalidez permanente do estudante tomador do financiamento,
devidamente comprovados, na forma da legislação pertinente, o saldo devedor será absorvido conjuntamente
pelo Fies e pela instituição de ensino.”
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“Art. 6o-E. O percentual do saldo devedor de que tratam o caput do art. 6o e o art. 6o-D, a ser absorvido
pela instituição de ensino, será equivalente ao percentual do risco de financiamento assumido na forma do
inciso VI do caput do art. 5o, cabendo ao Fies a absorção do valor restante.”
Art. 14. Os arts. 3o, 8o e 10 da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passam a vigorar com seguinte redação:
“Art. 3o ..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
§ 1o A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial
e continuada ou qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas.
§ 2o O Poder Executivo regulamentará os critérios e requisitos para a concessão da assistência financeira
do Programa de Seguro-Desemprego nos casos previstos no § 1o, considerando a disponibilidade de bolsas-formação no âmbito do Pronatec ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica para
o cumprimento da condicionalidade pelos respectivos beneficiários.
§ 3o A oferta de bolsa para formação dos trabalhadores de que trata este artigo considerará, entre outros critérios, a capacidade de oferta, a reincidência no recebimento do benefício, o nível de escolaridade e a
faixa etária do trabalhador.” (NR)
“Art. 8o O benefício do seguro-desemprego será cancelado:
I – pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior;
II – por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;
III – por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-desemprego; ou
IV – por morte do segurado.
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, será suspenso por um período de 2 (dois) anos,
ressalvado o prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este
período em caso de reincidência.
§ 2o O benefício poderá ser cancelado na hipótese de o beneficiário deixar de cumprir a condicionalidade de que trata o § 1o do art. 3o desta Lei, na forma do regulamento.” (NR)
“Art. 10. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério do Trabalho e
Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao
financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico.
..................................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 15. O art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 28. ............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
§ 9o ....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e
seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional
e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e
meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
..................................................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 16. Os arts. 15 e 16 da Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. É instituído o Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho, destinado aos estudantes de
educação superior, prioritariamente com idade inferior a 29 (vinte e nove) anos, e aos trabalhadores da área
da saúde, visando à vivência, ao estágio da área da saúde, à educação profissional técnica de nível médio, ao
aperfeiçoamento e à especialização em área profissional, como estratégias para o provimento e a fixação de
profissionais em programas, projetos, ações e atividades e em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde.
.....................................................................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 16. ............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
V – Orientador de Serviço; e
VI – Trabalhador-Estudante.
.............................................................................................................................................................................................................
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§ 4o As bolsas relativas à modalidade referida no inciso VI terão seus valores fixados pelo Ministério da
Saúde, respeitados os níveis de escolaridade mínima requerida.” (NR)
Art. 17. É criado o Conselho Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional, com a atribuição de
promover a articulação e avaliação dos programas voltados à formação e qualificação profissional no âmbito
da administração pública federal, cuja composição, competências e funcionamento serão estabelecidos em
ato do Poder Executivo. (Vide Decreto nº 7.855, de 2012)
Art. 18. Compete ao Ministério da Educação a habilitação de instituições para o desenvolvimento de
atividades de formação e qualificação profissional a serem realizadas com recursos federais, nos termos do
regulamento.
Art. 18. Compete ao Ministério da Educação a habilitação de instituições para o desenvolvimento de
atividades de educação profissional realizadas com recursos federais, nos termos do regulamento. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Art. 18. Compete ao Ministério da Educação a habilitação de instituições para o desenvolvimento de
atividades de educação profissional realizadas com recursos federais, nos termos do regulamento. (Redação
dada pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 19. As despesas com a execução das ações do Pronatec correrão à conta de dotação orçamentária
consignada anualmente aos respectivos órgãos e entidades, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual.
Art. 20. Os serviços nacionais de aprendizagem passam a integrar o sistema federal de ensino, com
autonomia para a criação e oferta de cursos e programas de educação profissional e tecnológica, mediante
autorização do órgão colegiado superior do respectivo departamento regional da entidade, resguardada
a competência de supervisão e avaliação da União prevista no inciso IX do art. 9o da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
Art. 20. Os serviços nacionais de aprendizagem integram o sistema federal de ensino na condição de
mantenedores, podendo criar instituições de educação profissional técnica de nível médio, de formação inicial
e continuada e de educação superior, observada a competência de regulação, supervisão e avaliação da União.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 1º As instituições de educação profissional técnica de nível médio e de formação inicial e continuada
dos serviços nacionais de aprendizagem terão autonomia para criação de cursos e programas de educação
profissional e tecnológica, com autorização do órgão colegiado superior do respectivo departamento regional
da entidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 2º A criação de instituições de educação superior pelos serviços nacionais de aprendizagem será condicionada à aprovação do Ministério da Educação, por meio de processo de credenciamento. (Incluído pela
Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 3º As instituições de educação superior dos serviços nacionais de aprendizagem terão autonomia para:
(Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
I – criação de cursos superiores de tecnologia, na modalidade presencial; (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
II – alteração do número de vagas ofertadas nos cursos superiores de tecnologia; (Incluído pela Medida
Provisória nº 593, de 2012)
III – criação de unidades vinculadas, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação; e (Incluído
pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
IV – registro de diplomas. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
§ 4º O exercício das prerrogativas previstas no § 3º dependerá de autorização do órgão colegiado superior do respectivo departamento regional da entidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Art. 20. Os serviços nacionais de aprendizagem integram o sistema federal de ensino na condição de
mantenedores, podendo criar instituições de educação profissional técnica de nível médio, de formação inicial e continuada e de educação superior, observada a competência de regulação, supervisão e avaliação da
União, nos termos dos incisos VIII e IX do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do inciso VI do
art. 6o-D desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 1o As instituições de educação profissional técnica de nível médio e de formação inicial e continuada
dos serviços nacionais de aprendizagem terão autonomia para criação de cursos e programas de educação
profissional e tecnológica, com autorização do órgão colegiado superior do respectivo departamento regional
da entidade. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 2o A criação de instituições de educação superior pelos serviços nacionais de aprendizagem será condicionada
à aprovação do Ministério da Educação, por meio de processo de credenciamento. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
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§ 3o As instituições de educação superior dos serviços nacionais de aprendizagem terão autonomia para:
(Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
I – criação de cursos superiores de tecnologia, na modalidade presencial; (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
II – alteração do número de vagas ofertadas nos cursos superiores de tecnologia; (Incluído pela Lei nº
12.816, de 2013)
III – criação de unidades vinculadas, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação; (Incluído pela
Lei nº 12.816, de 2013)
IV – registro de diplomas. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 4o O exercício das prerrogativas previstas no § 3o dependerá de autorização do órgão colegiado superior do respectivo departamento regional da entidade. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 20-A. Os serviços nacionais sociais terão autonomia para criar unidades de ensino para a oferta de
ensino médio e educação de jovens e adultos, desde que em articulação direta com os serviços nacionais de
aprendizagem, observada a competência de supervisão e avaliação dos Estados. (Incluído pela Medida Provisória nº 593, de 2012)
Art. 20-B. As instituições privadas de ensino superior habilitadas nos termos do § 2o do art. 6o-A ficam autorizadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio, nas formas e modalidades definidas no regulamento,
resguardadas as competências de supervisão e avaliação da União, prevista no inciso IX do caput do art. 9º da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Incluído pela Medida Provisória nº 606, de 2013)
Art. 20-A. Os serviços nacionais sociais terão autonomia para criar unidades de ensino para a oferta de
educação profissional técnica de nível médio e educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, desde que em articulação direta com os serviços nacionais de aprendizagem, observada a competência
de supervisão e avaliação dos Estados. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 20-B. As instituições privadas de ensino superior habilitadas nos termos do § 2o do art. 6o-A ficam autorizadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio, nas formas e modalidades definidas no regulamento,
resguardadas as competências de supervisão e avaliação da União, previstas no inciso IX do caput do art. 9º da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 1o A supervisão e a avaliação dos cursos serão realizadas em regime de colaboração com os órgãos
competentes dos Estados e do Distrito Federal, nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Educação. (Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
§ 2o A criação de novos cursos deverá ser comunicada pelas instituições de ensino superior aos órgãos
competentes dos Estados, que poderão, a qualquer tempo, pronunciar-se sobre eventual descumprimento de
requisitos necessários para a oferta dos cursos.(Incluído pela Lei nº 12.816, de 2013)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de outubro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF – Guido Mantega – Fernando Haddad – Carlos Lupi – Miriam Belchior – Tereza Campello.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 2015
Acrescenta parágrafo ao artigo 16 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, determinando
que os acordos de leniência celebrados por entes da Administração Pública sejam homologados pelo Ministério Público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art.16. .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
§ 11. A celebração do acordo de leniência ficará condicionada à apreciação do Ministério Público
que procederá ao exame de legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade de seus termos, homologando-o ou não.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
Há quase dois anos, aprovamos o projeto da Lei Anticorrupção, que tive a oportunidade de relatar no
Plenário do Senado. A lei foi uma resposta objetiva à sociedade, indignada diante da escalada de desvios e
irregularidades contra a administração pública. Foi uma resposta, também, à comunidade internacional, que
cobrava medidas mais duras por parte do Brasil no combate à corrupção, até para garantir um ambiente jurídico mais seguro para investimentos no país.
Com a Lei 12846/13, conseguimos, enfim, incluir no ordenamento jurídico brasileiro a punição a empresas
que fraudam licitações ou oferecem vantagens indevidas a agentes públicos, entre outras práticas irregulares.
A punição é exemplar. Além da obrigação de reparar os danos causados aos cofres públicos, as empresas condenadas têm que arcar com multas de até 20% do seu faturamento bruto ou de até 60 milhões de reais. Mais:
poderão perder seus bens, ter suas atividades suspensas e ser proibidas de receber incentivos ou subsídios do
Poder Público por até cinco anos. Dependendo do caso, poderão, inclusive, ser dissolvidas compulsoriamente.
Muito além da punição, o maior mérito da nova lei, na verdade, é o efeito inibidor e preventivo de desvios contra a administração pública, é a discussão e o estímulo a uma cultura avessa à corrupção.
Louvável, também, é o estímulo à delação premiada, que facilita a punição de todos os envolvidos nos
atos de improbidade. Mas, com o desenrolar das investigações da Operação Lava-Jato, verificamos que a Lei
pecou ao não prever a participação do Ministério Público na construção dos acordos de leniência. Dessa forma, o objetivo do presente projeto é o de, justamente,determinar que o Ministério Público participe de todo
o procedimento previsto na Lei Anticorrupção, visando a apuração de ilícitos contra a Administração Pública
e a reparação de seus danos.
Ainda que o artigo 15 da citada Lei determine que se informe ao Ministério Público sobre o procedimento administrativo instaurado para apuração da prática de atos contra a Administração Pública, nacional
ou estrangeira, a Lei é omissa quanto à participação do Ministério Público na celebração ou não do acordo de
leniência, gerando insegurança jurídica quanto aos seus efeitos.
Em face disto, propomos a correção da omissão apontada, incluindo-se o parágrafo proposto ao artigo
16 da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que propiciará um maior controle sobre a legalidade do acordo de
leniência por celebrado no âmbito da Administração Pública com pessoas jurídicas.
Para tanto, contamos com o apoio e a colaboração dos Nobres Parlamentares.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013
Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
CAPÍTULO V
Do Acordo de Leniência
Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência
com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente
com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte:
I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e
II – a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração.
§ 1o O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I – a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do
ato ilícito;
II – a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de
propositura do acordo;
III – a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os
atos processuais, até seu encerramento.
§ 2o A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do
art. 6o e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa aplicável.
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§ 3o O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado.
§ 4o O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo.
§ 5o Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.
§ 6o A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.
§ 7o Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de
leniência rejeitada.
§ 8o Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo
acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.
§ 9o A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta Lei.
§ 10. A Controladoria-Geral da União – CGU é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito
do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
REQUERIMENTOS
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REQUERIMENTO Nº 139, DE 2015
Requeiro, nos termos dos artigos 74 e 75 do Regimento Interno, a constituição de Comissão Externa
do Senado Federal, com a finalidade de acompanhar a 21a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas
(COP-21), que ocorrerá em dezembro deste ano em Paris, bem como todas as reuniões preparatórias que antecederem a esse evento.
Justificação
Em 2007, a partir da divulgação do Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês para Intergovernmental Panel on Climate Change), da Organização das Nações Unidas (ONU), ficou patente a necessidade de atuação multilateral para adotar medidas de
enfrentamento das causas da alteração do clima. O Relatório estimou um aumento médio de 3ºC na temperatura média global, caso os níveis de dióxido de carbono se estabilizem em no máximo 45% acima da taxa
atual. Além disso, apontou, com confiabilidade acima de 90%, que as atividades humanas provocaram a maior
parte do aumento de temperatura observado nos últimos 50 anos.
É incumbência do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, posto que tal condição é essencial para a sadia qualidade de vida (Constituição Federal, art. 225,
caput). É mandamento constitucional, portanto, que o Parlamento brasileiro contribua ativamente para que o
cenário apontado pelo IPCC seja revertido.
A Conferência das Partes (COP – Conference of the Parties) é o órgão supremo da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em 1992. É uma associação de todos os países membros
(ou “Partes”) signatários da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) que, após sua ratificação em 1994,
passaram a se reunir anualmente, por um período de duas semanas, para avaliar a situação das mudanças climáticas no planeta e propor mecanismos a fim de garantir a efetividade da CDB.
Segundo o artigo 7º da CDB, da qual o Brasil é signatário, para que a Conferência das Partes tome as decisões necessárias para sua efetivação, a COP deve, entre outros, examinar as obrigações das Partes e os mecanismos institucionais estabelecidos, promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas adotadas
pelos países membros para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, promover o desenvolvimento e avaliar
o aperfeiçoamento periódico de metodologias comparáveis para elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa e avaliar a eficácia de medidas para limitar as emissões e aumentar a remoção desses gases.
Da COP resultam compromissos, metas, acordos e posicionamentos que influenciam decisivamente as
nações partícipes. O papel de fiscalização, acompanhamento e monitoramento do Senado Federal e sua reconhecida capacidade de articulação serão decisivos para que o Brasil se posicione de maneira sóbria, no que
concerne aos desafios ambientais nos legítimos interesses de seu povo.
Não poderia, por isso, o Senado Federal deixar de acompanhar a próxima Conferência das Partes (COP21), a ser realizada em Paris, neste ano. Para tanto, requeremos a criação de comissão temporária, a ser composta por seis titulares e igual número de suplentes, com prazo de funcionamento de doze meses, destinada
a acompanhar atos, fatos, normas, gestão e quaisquer procedimentos referentes à COP-21.
Sala das Sessões, – Senador Roberto Rocha, (PSB/MA).
(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente.)
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REQUERIMENTO Nº 142, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedido Voto de Congratulações ao município de Cachoeira, Bahia, que completará 178 anos no próximo dia 13 de março, bem
como seja encaminhado o referido voto à Prefeitura Municipal de Cachoeira e à Câmara Municipal de Cachoeira.
Justificação
Em 13 de março, comemoram-se 178 anos de elevação de Cachoeira à categoria de cidade. Originária de
um núcleo de povoamento que se desenvolveu em torno de um engenho de propriedade da família Adorno,
ainda no século XVI, devido à sua privilegiada localização geográfica – passagem obrigatória para o interior
do País – rapidamente tornou-se uma das mais ricas e belas vilas do Brasil Colonial.
Próspera e politicamente influente durante o Império, Cachoeira, minha cidade natal, protagonizou relevantes feitos históricos, entre os quais se destaca sua decisiva participação nas guerras pela independência
do Brasil na Bahia, sendo, por esse motivo, agraciada com o título de “Heroica” pelo Imperador Dom Pedro I.
Além da sua importância histórica, Cachoeira impressiona pela riqueza e diversidade cultural. É uma cidade onde se consolidaram vigorosas manifestações da cultura afro-brasileira, resultado da resistência de uma
população majoritariamente afrodescendente, que, atravessando séculos, soube preservar valores ancestrais,
em especial sua religião de matriz africana, apesar das proibições e punições que lhe eram impostas pela sociedade branca dominante.
Portanto, os cachoeiranos venceram, não só nos campos de batalha, mas também na prolongada luta de
resistência para salvaguardar sua identidade cultural que se manifesta na culinária, música, escultura, dança,
religiosidade, entre outras expressões culturais.
A cultura europeia divide, ou melhor, emoldura esse território multicultural que abriga um dos mais imponentes e relevantes conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil, construído ao longo do período de prosperidade econômica.
E nessa paisagem colonial passa um rio, o rio Paraguaçu, cujo espelho d’água reflete, principalmente ao
amanhecer, os belos casarios de Cachoeira e São Félix, situada na outra margem, tornando ainda mais fascinante e integrado os cenários natural e edificado.
Na condição de cachoeirana, quero lembrar esses aspectos físicos e humanos da minha cidade, que
muito me emocionam e me trazem certa nostalgia. Também me sinto reconfortada por saber que Cachoeira,
nos últimos 15 anos, vem revertendo um penoso processo de estagnação econômica de várias décadas e irá,
certamente, se consolidar como um importante polo turístico e cultural do Estado da Bahia.
Sempre otimista quanto ao futuro da minha cidade, deixo um abraço fraternal às minhas conterrâneas
e conterrâneos neste 13 de Março em que comemoramos 178 anos de elevação de Cachoeira à categoria de
cidade. Quero , ainda saudar o prefeito municipal de Cachoeira, Carlos Menezes Pereira, companheiras e companheiros do PSB na cidade. Muito obrigada.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO Nº 143, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedido Voto de Congratulações ao Hospital Agnus Dei, da cidade de Catu – BA, bem como seja encaminhado o referido voto aos
médicos da equipe do Hospital Agnus Dei.
Justificação
Quero parabenizar a cidade de Catu e toda a equipe do Hospital Agnus Dei, por meio dos médicos Nardson Sales, ex-prefeito do município; Hailton Sandes, ex-vereador; e o Dr. Rodrigo Serapião e sua equipe, pela
realização da primeira captação de órgãos na história da cidade e da região. A ação do Hospital Agnus Dei foi
realizada no último dia 24 de fevereiro, tendo sido captados de um mesmo doador quatro órgãos (coração,
fígado, córneas e rins) que serão transplantados em pelo menos quatro pacientes. Aproveito também para
cumprimentar os demais diretores desta unidade hospitalar, Doutores Geraldo Espinheira Filho, Rodrigo Calvalcanti, Dalmo Lopes, Ygor Veloso, Leonardo Guimarães e Sergio Espinheira.
Os órgãos captados eram de uma mulher que foi transferida às pressas, em estado gravíssimo, de um
Hospital Municipal de Pojuca, no dia 19, direto para a emergência do Agnus Dei e, mesmo sem ter sido comunicada com antecedência a transferência da paciente, o hospital a recebeu. Após a chegada, a paciente apre-
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sentou parada respiratória e foi encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), tendo sido diagnosticada morte encefálica. De acordo com o protocolo, a família é quem decide pela doação ou não dos órgãos e
a mesma optou pela doação. Os órgãos doados irão para pacientes que estão em fila de espera. Além da ação
inédita, o Hospital Agnus Dei informou que, além da utilização da estrutura e profissionais, também não foram
cobrados custos com o Centro Cirúrgico e a UTI.
Assim, destacamos a louvável atitude dos familiares, destacando a importância do debate sobre a importância da doação de órgãos. Apesar do momento de intensa dor, tal iniciativa trás esperança de vida para
muitos que sofrem nas intermináveis filas do transplante.
Segundo estimativas, mais de 3 mil pessoas estão em filas para transplante de órgãos na Bahia, e mais
de 45 mil em todo o País, sendo que apenas 30% das pessoas/famílias permitem o reaproveitamento de coração, pulmão, córneas, ossos, rins, fígado e outras partes do corpo humano que, a depender da causa da morte,
podem ser transplantadas. No País, 95% dos transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o Ministério da Saúde, em junho do ano passado havia mais de 37 mil pessoas à espera
de um transplante, sendo que no primeiro semestre de 2014 foram realizados 11,4 mil transplantes, dos quais
6,6 mil de córnea, 3,7 mil de órgãos sólidos (coração, fígado, rim, pâncreas e pulmão), e 965 de medula óssea.
Na Bahia, a maior fila de espera é pelo transplante de rim, assim como em todo o País. Dados recentes
apontam que, no Estado, atualmente, há mais de 2 mil pessoas em fila de espera por um transplante, sendo
1.100 de córnea, 925 de rim, 67 de fígado e 33 de medula. Em 2014, a Bahia registrou 12% de aumento na doação de órgãos.
Para o transplante, segundo a legislação, apenas parentes de 1º e 2º graus podem consentir a doação de
órgãos e tecidos de pessoas vítimas de parada cardíaca ou morte encefálica. No caso do transplante de rins,
outro fator agravante é a necessidade de compatibilidade entre os tecidos do órgão do doador e da pessoa
implantada e este é um dos aspectos responsáveis pela enorme fila para este tipo de cirurgia. Já o transplante
de córneas é o mais realizado, uma vez que o procedimento não depende de compatibilidade entre doadores
para a cirurgia.
Outro transplante muito procurado é o de parte da medula óssea, realizado entre pessoas vivas, e que
igualmente pode ajudar a salvar muitas vidas. Este tipo de transplante pode ajudar na reconstituição de outros órgãos deficientes e no tratamento de leucemia, linfomas, mielomas, entre outros problemas no sangue.
Para este procedimento também é necessária a compatibilidade genética entre doador e receptor e, por isso,
os bancos de coleta realizam inicialmente o recolhimento de 5 a 10 ml de sangue do doador para a análise de
suas características genéticas. Essas informações ficam armazenadas em um banco de dados, aguardando o
surgimento de demanda, e caso haja paciente compatível à espera de transplante, o doador é chamado para
realizar a coleta definitiva.
Por ser importante esta ação da Medicina, que ajuda a salvar milhares de vidas, registramos nossas saudações à primeira captação de órgãos na história de Catu e região.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
(Encaminhe-se)
REQUERIMENTO Nº 144, DE 2015
Requerimento de voto de pesar pelo falecimento de Claudionor Vieira de Melo.
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento de Claudionor Vieira de Melo, Prefeito do Município de Cedro de São João, Sergipe, com a apresentação de condolências a seus
familiares e à Câmara daquele município.
Justificação
Claudionor Vieira de Melo, conhecido como Nô, era prefeito do Município Cedro de São João e faleceu
vítima de parada cardiorrespiratória. Nô teve uma carreira brilhante interrompida precocemente, aos 56 anos.
Sua trajetória e sua determinação em defesa do bem estar dos cidadãos ficará marcada na memória daquele
município, servindo de inspiração para as atuais e futuras gerações.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim, PSC-SE. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
(Encaminhe-se)
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REQUERIMENTO Nº 146, DE 2015
Requeiro, nos termos do parágrafo §2º do Art. 50 da Constituição Federal, e da alínea a), inciso I, do Art.
215 do Regimento Interno do Senado Federal, que se encaminhe Requerimento de Informação ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional com a seguinte indagação:
Que providências estão sendo tomadas pelo Ministério da Integração Nacional para socorrer os municípios roraimenses assolados pela extrema estiagem e seca ora incidente no Estado?
É do conhecimento público a situação calamitosa pela qual passa Roraima, em razão da estiagem de
chuvas que assola o Estado. Em face disso, encaminhei ao Senhor Ministro de Estado da Integração Nacional,
para as devidas providências, o Parecer Técnico nº 001/2015, da Defesa Civil de Roraima, que aponta para
a urgente necessidade de decretação de Situação de Emergência nos municípios afetados no Estado sem,
contudo, ter tido resposta até o presente momento.
Em relatório, a situação descrita pela Defesa Civil aponta grave redução nos níveis dos mananciais, diminuição em reservatórios de água potável para as populações urbanas e rurais, bem como o esgotamento
de bebedouros para os animais. Enfatizo que tais efeitos impactam diretamente a produção agropecuária familiar, com agravamento de uma situação social já desfavorável. Acrescente-se a isso, a maior incidência de
incêndios nas regiões rurais.
Sala das Sessões, 10 de março de 2015. – Senador Telmário Mota, PDT – RR.
(À Mesa para decisão)
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AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Aviso nº 3 de 2015-CN (Aviso nº 104/2015, na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha, em cumprimento à Constituição Federal de 1988, art. 71, §4º, o Relatório de Atividades
do referido Tribunal.
– Aviso nº 12 de 2015 (Aviso nº 105/2015, na origem), que encaminha o mesmo Relatório.
São os seguintes os Avisos e o relatório a que se referem:
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Calendário de tramitação do Aviso nº 3 de 2015-CN (art. 120, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 10/3
Até 15/3
Até 30/3
Até 7/4
Até 14/4

prazo para publicação da matéria;
prazo para apresentação de relatório e projeto de decreto legislativo;
prazo para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo; e
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

O Aviso nº 3 de 2015-CN vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e o Aviso
nº 12 de 2015 vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
– Nº 14, de 2015 (nº 103/2015, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 240/2015 – TCU,
que trata de auditoria operacional objetivando avaliar a governança da regulação nos setores de
energia, comunicação e transportes (TC-031.996/2013-2).
À CMA.
O Aviso encontra-se disponibilizado eletronicamente no sítio do Senado Federal.
– N° 15, de 2015 (n° 113/2015, na origem), encaminhando cópia do Acórdão n° 315/2015 – TCU,
sobre a Resolução n° 21, de 2014, do Senado Federal (TC-020.169/2014-0); e
– N° 16, de 2015 (n° 119/2015, na origem), encaminhando cópia do Acórdão n° 295/2015 – TCU,
sobre a Resolução n° 1, de 2014, do Senado Federai (TC-004.721/2014-4).
À CAE.
Os Avisos encontram-se disponibilizados eletronicamente no sítio do Senado Federal.
OFÍCIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 8, de 2015, da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº
41, de 2014, sancionado e convertido na Lei nº 13.103, de 2015.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 8/2015/OS-GSE
Brasília, 5 de março de 2015
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o Projeto de Lei nº 4.246, de 2012, da Câmara dos Deputados (PLC nº 41, de 2014, Nessa Casa), que “Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 4.552, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos
de carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; altera a Lei nº 7.408,
de 25 de novembro de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá outras providências.”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
Mensagem e do Texto da Lei em que se converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente – Deputado Beto Mansur, Primeiro-Secretário.
COMUNICAÇÕES
Of. nº 17/2015/CAE
Brasília, 10 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi realizada, em 10 de março de 2015, às 10 horas, a 1ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, tendo como objetivo a instalação dos trabalhos e a eleição do
Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
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Na referida reunião, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
para o biênio 2015/2016, os Senadores Delcídio do Amaral e Raimundo Lira, respectivamente.
Respeitosamente, – Senador Roberto Requião, Presidente Eventual da Comissão de Assuntos Econômicos.
Ofício nº 1/2015 – CRE
Brasília, 10 de março de 2015
Assunto: instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do artigo
88 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência a instalação dos trabalhos desta Comissão
e a eleição dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Luiz Henrique, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, para o biênio 2015/2016, em reunião realizada no dia de hoje.
Atenciosamente, – Senador Edison Lobão, Presidente.
Of. nº 118/GAB-LidPT
Brasília-DF, 10 de março de 2015
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membros Titulares as deputadas Erika
Kokay PT/DF; Luzianne Lins – PT/CE e Moema Gramacho – PT/BA na Comissão Permanente Mista de Combate
à Violência contra a Mulher.
Atenciosamente,– Deputado Sibá Machado – PT/AC, Líder da Bancada.
Ofício Líder nº 39/2014
Brasília-DF, 3 de março de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado Marcos Reategui (PSC/AP) para integrar, como
membro Titular, em substituição ao Deputado Andre Moura, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 660, de 2014, que altera a Lei nº 12.800, de 23 de abril de 2013, que dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos
militares e aos empregados oriundos do ex-território Federal de Rondônia integrantes do quadro em extinção
de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá outras providências.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada consideração.
Respeitosamente, – Deputado Andre Moura, Líder do PSC.
(Será feita a substituição solicitada.)
Ofício nº 21 – L-Democratas/15
Brasília, 26 de fevereiro de 2015
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada PROFESSORA DORINHA para integrar, como membro titular, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, em vaga existente.
Respeitosamente – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
Of. GLPMDB nº 43/2015
Brasília, 5 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos
membros do Bloco da Maioria, integrado pelo Partido do Movimento Democrático – PMDB e Partido Social
Democrático – PSD, para a composição da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.
Nesse sentido, solicito, desconsiderar o ofício Of. GLPMDB nº 9/2015, de 4 de março de 2015.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Titulares
Romero Jucá
Waldemir Moka
Raimundo Lira
Sandra Braga

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

421

Ricardo Ferraço
Omar Aziz
Luiz Henrique
Suplentes
1.Valdir Raupp
2.Eunício Oliveira
3.José Maranhão
4.
5.
6.
7.
8.Hélio José
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Of. nº 108/2015
Brasília, 10 de março de 2015
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado JORGE CORTE REAL (PTB/SP), na condição de Titular, em substituição ao Senhor Deputado JOVAIR ARANTES (PTB/GO); e a Senhora Deputada JOZI ROCHA (PTB/AP), como Suplente, para integrarem a Comissão Mista sobre a MP 668/2015, que “Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para
elevar alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, e dá outras providências”.
Aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente – Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Of. nº 70/15/PSD
Brasília, 9 de março de 2015
Assunto: Indicação de parlamentar do PSD para compor comissão Permanente Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Deputado Rogério Rosso (PSD-DF) para compor a Comissão
Permanente Mista de Combate à Violência contra a mulher, na condição de TITULAR.
Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as providências cabíveis para que a referida indicação produza
os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente – Deputado Rogério Rosso, Líder do PSD.
Of. nº 75/15/PSD
Brasília, 10 de março de 2015
Assunto: Indicação de parlamentar para compor comissão Permanente Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando- cordialmente, indico a Deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) para compor a Comissão
Permanente Mista de Combate à Violência contra a mulher, na condição de TITULAR, em vaga cedida pelo PSD.
Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as providências cabíveis para que a referida indicação produza
os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente – Deputado Regério Rosso Líder do PSD.
Ofício nº 1/2015/CMCVM
Brasília, 10 de março de 2015
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência
Contra a Mulher – CMCVM, em reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senadora Simone Tebet
Vice-Presidente: Deputado Keiko Ota
Respeitosamente, – Deputada Elcione Barbalho Presidente Eventual – Senadora Simone Tebet Presidente..
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Ofício nº 5/2015 - SEN
Brasília, 3 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimenta-lo, solicito a inclusão do meu nome no rol de Senadores que subscrevem o requerimento de instalação da CPI criada para investigar supostas irregularidades na abertura de contas no HSBC da Suíça.
Nesse contexto, apresento os meus protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias.
Of. GLPMDB Nº 52/2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos
membros do Bloco da Maioria, integrado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB e Partido
Social Democrático – PSD, para a composição da Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência voto de apreço e consideração.
Titulares
Garibaldi Alves Filho
Sandra Braga
Valdir Raupp
Fernando Ribeiro
Ricardo Ferraço
Hélio José
Suplentes
EDdison Lobão
Waldemir Moka
Dário Berger
Eunício Oliveira
Romero Jucá
Rose Freitas
Senador Eunicio Oliveira – Líder Dio PMDB e do Bloco da Maioria.
(Serão feitas as substituções solicitadas)
Com referência ao Ofício nº 1, de 2015-CNCVM, será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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ABERTURA DE PRAZO
Com referência ao Memorando n° 3, de 2015, poderão ser oferecidas emendas ao Substitutivo do Projeto de Lei do Senado n° 18, de 2012, até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a CCT.
É o seguinte o memorando:
Memorando nº 3/2015 – CCT
Brasília, 10 de março de 2015
Assunto: Aprovação de Substitutivo ao PLS em 1º Turno
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, substitutivo de
autoria do Excelentíssimo Senhor Senador Aloysio Nunes Ferreira, ao Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2012,
de autoria do Senhor Senador Ciro Nogueira que “Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para disciplinar a oferta de descontos nas tarifas e preços dos serviços de telecomunicações.”
A matéria será incluída em pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos termos
do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente,– Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar a todos os
colegas e as colegas Senadoras.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Já passo a palavra, pela ordem de chegada, como sempre fazemos, para que os colegas possam fazer suas intervenções.
Pela ordem de chegada, é o Senador Flexa, então, o primeiro?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – A primeira foi a Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cheguei e estava a Senadora Ana
Amélia aqui.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – E eu estava aqui em pé, conversando, depois, com
o Senador Omar Aziz. Sou o segundo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Ana Amélia, V. Exª é a primeira oradora inscrita – disso não tenha dúvida.
Eu também estou pedindo uma inscrição para uma comunicação inadiável.
Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Fique o Senador Flexa em primeiro
lugar para comunicação inadiável, e eu ficarei em segundo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Não há nenhum infortúnio, Presidente, porque a minha inscrição é para falar no tempo de Liderança de meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª agora é Líder.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Se chegar primeiro do
que a minha inscrição, pois eu devo ser a terceira ou quarta.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A quarta inscrição é V. Exª; a primeira
é a Senadora Ana Amélia – peço que espere só um segundinho –; então, Senador Fernando Collor, Fernando
Bezerra, Vanessa Grazziotin e, depois, Antonio Anastasia, nessa ordem. Obviamente, depois da primeira oradora, uma comunicação inadiável, que é o Senador Flexa.
Eu queria – eu sei que todos os colegas têm apreensivamente me perguntado a respeito – fazer uma
rápida leitura.
O Rio Acre já perdeu dois metros, mas ainda está na quota de transbordamento.
A Presidenta ia amanhã – adiou para sexta-feira – visitar e reunir-se com o Governador Tião Viana e os
prefeitos.
Quem vive na Amazônia, como o Governador Aziz, sabe que, agora, depois que as águas baixam, é que
a tragédia aparece e vem com o outro rosto da destruição. Essa água está atingindo agora o Estado do Ama-
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zonas, já está no Purus, mas, felizmente, o rio já baixou essa quantidade, e já está sendo feito um trabalho de
retirada das pessoas de suas casas.
Hoje, saiu publicada no Diário Oficial – eu queria aproveitar e comunicar aos prefeitos – a liberação
de R$57.238,00 para o Município de Assis Brasil; de R$222.565,00 para o Município de Sena Madureira; de
R$647.706,00 para o Município de Epitaciolândia; e de R$724.299,00, para fazer frente à calamidade que houve
em Xapuri. Em Brasileia, onde também houve calamidade pública com a destruição de grande parte da cidade,
houve a liberação de R$1.289.000,00 para a Prefeitura de Brasileia. Isso são recursos para as prefeituras. E foram
liberados também para fazer frente à parte das despesas e dos danos de assistência e socorro R$2.941.240,00
para a Prefeitura de Rio Branco.
E, hoje, na capital, há 30 equipes – eu cheguei de lá hoje – trabalhando, fazendo frente à destruição que
Rio Branco enfrenta e ao drama que as famílias atravessam.
Mais uma vez, quero agradecer ao General Adriano, da Defesa Civil, e ao Ministro Gilberto Occhi – que
estiveram lá duas vezes, que pernoitaram lá, que acompanharam de perto – por essa contribuição que estão
dando.
Eu sei que isso é uma parte daquilo que é necessário para as prefeituras, mas ficam aqui o registro e o
agradecimento.
Convido, então, para fazer uso da palavra...
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Senador Aziz.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Até pela solidariedade da mesma região.
Os recursos de que o senhor falou aí são bem pequenos para ajudar o Município todo: com duzentos e
poucos mil reais por Município, se você for ver per capita, é quase nada.
Eu espero que o Ministro da Integração possa ajudar a reconstruir o que se perdeu, porque não se perdem
só os utensílios, perde-se produção, perde-se um ano de trabalho na agricultura. Muitos desses trabalhadores
são financiados pelo Basa, são financiados pelo Banco do Brasil, são financiados por bancos do Estado. Então,
essas pessoas têm que ser olhadas com um olhar diferente, porque, se você perde uma produção no ano, no
ano seguinte, você não produz naquela região, você deixa de produzir.
Eu tenho certeza da sensibilidade da Presidente Dilma – nos últimos quatro anos, em relação à nossa
região, ela sempre esteve presente –, mas, quando você me dá esses números e eu faço comparações com outros, isso nos dá uma tristeza. Eu vi hoje um gerente da Petrobras – não estou falando presidente, não –dizer
que ele, desde quando assumiu em 1997 até agora, acumulou uma fortuna de U$100milhões. E nós estamos
mandando para Brasileia R$300mil, R$200mil.
São essas questões, Senador Jorge Viana, que nós temos que mudar no País. A preferência sempre será
da população e daquela que mais precisa. A população não se nega a ajudar a Presidenta Dilma a fazer as
grandes mudanças de que nós estamos necessitando, mas nós nos negamos a aceitar que um gerente da Petrobras tenha a cara de pau de dizer que ele sozinho... Imagine para quem ele passou! E nós temos que agora ver mais, nós temos que nos aprofundar nessa discussão, nós temos que saber, porque não foram só essas
pessoas, não, partidos políticos – inclusive o meu – têm que ser investigados. Esse dinheiro veio de onde para
ajudar essas campanhas milionárias? Veio do povo brasileiro, esse mesmo povo que está com grandes dificuldades neste momento.
Digo em solidariedade à região do Acre, em solidariedade ao meu Estado do Amazonas, na calha do Purus, do Juruá, no Alto Solimões, no Madeira, locais que neste momento se encontram com grandes dificuldades. Não é um Município, não são dois, são vários Municípios.
E eu sei muito bem que ele vai fazendo a tapera dele ali, vai colocando tablado, vai aumentando, chegando até a cumeeira da casa, mas há uma coisa que ele não recupera: ele não recupera a produção dele. Nos
dois, três hectares de mandioca que ele plantou para fazer uma farinha, numa pequena produção, ele não
consegue recuperar isso, porque a enchente não permite. Hoje, aqueles que têm produção de gado estão com
dificuldades nos seus pastos, principalmente nas terras baixas na nossa região.
Por isso, Senador Jorge Viana, a minha solidariedade ao Estado do Acre, ao meu amigo Tião Viana, que
é Governador do Estado do Acre, que foi meu colega Governador. Fomos colegas, enfrentamos essas dificuldades juntos.
Porém, há uma coisa que nós políticos temos que repensar: não dá para, graciosamente, ouvir um gerente da Petrobras dizer que conseguiu US$100 milhões e Brasileia, que está abaixo d’água há quase um mês,
vai levar R$300 mil, e achamos que estamos fazendo grande coisa por Brasileia.
É isso, Senador Jorge Viana.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Respeitando V. Exª, que é ex-Governador e Senador da Amazônia, os R$222 mil eram de Sena, o que não muda muito o mérito da sua observação
– Brasileia está recebendo R$1,289 milhão. Espero, sinceramente, que seja só para fazer frente à parte de assistência e socorro. Depois, eu estou trabalhando, junto com a Bancada, para que a parte de reconstrução possa
ter os recursos necessários. Brasileia foi destruída, Xapuri também, Rio Branco também. Nós vamos precisar
de muito investimento, como bem colocou V. Exª, para que a população não fique com uma conta que não é
dela, já que estamos diante de uma grande tragédia natural, que é a cheia do Rio Acre.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, a quem mais uma vez agradeço a sempre solidariedade ao povo
acriano nas suas manifestações.
Graças ao esforço do Governador Tião Viana, dos prefeitos e de toda a união da sociedade acriana, o sofrimento não está sendo maior. Chega esse dinheiro agora, e toda a ajuda é bem-vinda. A ajuda da parte da
Presidenta Dilma, do Governo Federal, com certeza, fará frente a uma despesa que estava nas costas das prefeituras e do Governador Tião Viana. Agora, começa a ser materializada essa entrada de recursos, essa contribuição de recursos federais.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, Senador Jorge Viana, caros colegas Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós somos testemunhas aqui, nesta Casa, do esforço que a Bancada do
Acre, liderada por V. Exª, Senador Jorge Viana, tem feito para socorrer, nesta hora dramática da maior enchente da história do Acre, aquela população que é sempre a mais atingida: a mais pobre. Então, esse esforço nós
reconhecemos, e a nossa solidariedade é o primeiro gesto que podemos oferecer aqui. Tenha V. Exª, como os
Senadores Sérgio Petecão e Gladson Cameli, aqui a solidariedade, mas, sobretudo, a população que está sofrendo as consequências. A cada notícia de que o rio está baixando, é um alívio também para nós, que somos
brasileiros e estamos, com sentimento, olhando para o Acre.
Nós também um dia poderemos sofrer essas intempéries, porque isso é da natureza. Precisamos tratar
muito melhor a natureza. O aquecimento global, as nossas reservas hídricas, tudo isso está dentro de um conjunto dessa natureza que nós precisamos proteger.
Nós estamos passando, Senador Jorge Viana – sua experiência é muito maior do que a minha, a de todos
os Senadores aqui –, momentos extremamente delicados, preocupantes, Senadora Simone, e não podemos
usar uma palavra em falso, inadequada, não podemos dar um passo em falso, sob pena de estarmos contribuindo para agravar os problemas que já são grandes.
Eu tenho uma atitude de centralidade. Já disse aqui, nesta tribuna, que sou contra o impeachment da
Presidente da República. Não há, neste momento, nenhum fundamento para esse processo, da mesma forma
que penso que temos a obrigação de evitar a ampliação da crise que estamos vivendo hoje, que é uma crise
econômica, uma crise das finanças públicas – aí vale para os três entes federativos –, uma crise política, uma
crise moral, mas não podemos desaguar também numa crise institucional. Temos que ter em relação aos poderes constituídos na democracia brasileira um senso de relacionamento. Podemos discordar dos seus agentes, mas temos que respeitar as instituições, sob pena de estarmos afundando ainda mais na crise, ampliando
o seu espectro e ampliando a possibilidade de uma solução em curto espaço de tempo.
O que está acontecendo é uma dificuldade de relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional
num dos mais urgentes projetos, que é o ajuste fiscal. E essa dificuldade foi revelada num gesto do Presidente
da Casa devolvendo uma medida provisória que tratava exatamente de alterações tributárias do ajuste fiscal.
Não houve desrespeito e nenhum gesto de agravar o relacionamento institucional; ao contrário, é prerrogativa
do Sr. Presidente da Casa e do Congresso, Renan Calheiros, tomar essa decisão, pois tinha os argumentos e os
fundamentos, assegurados pelo próprio Regimento Interno do Congresso e do Senado.
Qual foi a raiz desse processo? Falta de diálogo, falta de uma prévia conversa entre quem comanda o
processo do Poder Executivo e esta Casa. Foi o que revelou, e eu confio na palavra do Presidente para justificar
a sua decisão.
E essa falta de diálogo entre o Poder Executivo ou o Governo e o Congresso Nacional é que está sendo
ampliada também – ampliada também – por uma reação da sociedade brasileira às iniciativas que o Poder
Executivo vem tomando e que de alguma maneira contrariam aquilo que foi, ao longo de 2014, falado.
Não pode o Governo imaginar que aqui todos estejam do mesmo lado. Ao contrário. Não estamos, eu
não estou buscando uma disputa de terceiro turno. Não estou. O que eu estou aqui tentando é dizer que vou
colaborar, mas as condições de liderança desse processo precisam urgentemente melhorar. A Presidente da
República precisa assumir com disposição e vontade de liderar o processo, respeitando a população.
Aliás, vou usar a frase da própria Presidente, literal frase que ela usou no seu pronunciamento domingo
– abre aspas: “Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar.” – fecha aspas. Essa foi uma frase da Presi-
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dente. Se ela disse isto – “você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar” –, diante da situação colocada,
de crise, ela está admitindo democraticamente que a sociedade se manifeste. Mas não pode, não pode dizer
que isso é um terceiro turno de eleição.
A insatisfação pode ser medida por declarações de pessoas simples, que não são filiadas nem a partido
político, mas que votaram acreditando nas palavras que foram asseguradas na campanha eleitoral.
Agora, mais do que evitar uma crise institucional, nós precisamos resgatar a credibilidade dos poderes,
e a Presidente da República tem um papel relevante. Está na mão dela, exclusivamente na mão dela essa responsabilidade. E não é com ameaças intempestivas – eu diria até irresponsáveis – de um grande líder do País,
ex-Presidente da República, convocando o exército do MST, que vai se resolver a questão. Ele está simplesmente
colocando mais gasolina numa chama que já está ardendo.
As iniciativas, podemos deduzir, na destruição de um centro de pesquisas em São Paulo, no Rio Grande
do Sul e em outras cidades brasileiras pelas mulheres do MST talvez já sejam uma inspiração ordenada. Isso
tem conexão. As palavras têm força. As declarações têm que ser pesadas.
Senador Flexa, nós estamos vivendo no fio da navalha, e esse fio da navalha vai exigir de todos nós um
grande compromisso. Esta Casa está sangrando numa crise, com muitos dos seus membros citados na lista da
Operação Lava Jato.
O que o Senador Omar Aziz disse há pouco aqui para fazer uma referência e uma analogia entre o dinheiro colocado para socorrer as vítimas da enchente do Acre e o que disse um gerente da Petrobras? Eu diria:
é a voz do povo que pensa com a racionalidade e o senso comum de uma pessoa que trabalha e que faz essa
conta. Não precisa ser matemático; não precisa ser Stephen Hawking...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – ... nem Einstein. Basta apenas olhar os números.
Então, eu estou na tribuna hoje apenas e tão somente para reafirmar a disposição, com muita responsabilidade, mas com muita responsabilidade, de ajudar a votar o ajuste fiscal necessário ao País.
Mas é preciso também que se entenda que as manifestações que aconteceram no domingo e hoje, em
São Paulo, na presença da Presidente da República, não podem ser colocadas na conta de uma disputa eleitoral
de terceiro turno. Isso tem que virar. A Presidente está há 70 dias – 70 dias – no exercício do segundo mandato.
São 70 dias, Presidente Flexa Ribeiro! É preciso que o País se reencontre.
As crises podem se agravar com muito mais celeridade e muito mais rapidez do que possamos imaginar.
A política é inexorável. A política tem um tempo, e esse tempo é dado pela responsabilidade de cada um no
comportamento, na liderança e na capacidade de administrar esse processo, seja nesta Casa, seja na Câmara
dos Deputados, seja no Poder Executivo, no Judiciário, seja no Ministério Público, seja na Polícia Federal.
A sociedade está precisando neste momento, urgentemente, de serenidade, de reflexão. E a Presidente
da República, que disse que o cidadão tem todo o direito de se irritar e de se preocupar, tem consciência da
gravidade da situação que está vivendo o País. Portanto, dela se deve esperar uma atitude de absoluta sintonia
com o que a sociedade está pedindo e de absoluta sintonia com o bom exercício político num relacionamento
respeitoso, Senador Omar Aziz. Respeitoso! Não se pode subestimar a capacidade do povo brasileiro; não se pode
subestimar a capacidade desta Casa e dos seus Líderes no entendimento de que a crise é aguda, mas que ela
se amplia na medida da omissão ou da incapacidade ou da falta de sensibilidade na condução desse processo.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – V. Exª me concede um aparte?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Concedo o aparte com muito prazer ao Senador
Omar Aziz.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Eu tenho ouvido V. Exª várias vezes aqui e o seu equilíbrio
em colocar as questões que realmente a população entende. Às vezes as palavras bonitas, coloquiais, ficam
para um outro...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Para a Academia.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Esta Casa é uma Casa de todos, não é uma Casa da Academia Brasileira de Letras. É uma Casa a que o povão...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Está assistindo. Está vendo.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – ... está assistindo, então ele tem que entender. Eu digo a V.
Exª o seguinte: o que acontece, no meu ponto de vista, e eu posso estar equivocado. Para mim a relação política com a população é uma relação de marido e mulher. A mulher dá toda a liberdade para o marido: o marido
pode sair com os amigos; o marido pode jogar futebol; sábado à tarde pode beber uma cerveja com os amigos,
e a esposa confia plenamente nele. Mas, no dia em que ela descobrir que ele a está traindo, ela nunca mais vai
confiar nele. A vida toda ele vai ter na sua cabeça uma mulher falando toda hora no seu ouvido que não con-
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fia mais nele. Ela vai continuar, pode até continuar o relacionamento, pode até continuar a família, mas nunca
mais vai ser a relação. Eu digo isso para a Presidenta Dilma, a Presidenta Dilma precisa fazer uma autocrítica.
Ter humildade num processo político é altivo. Todos nós estamos torcendo. Não dá para dizer – e aí o Senador me desculpe, nosso Presidente da Comissão de Relações Exteriores, meu amigo Aloysio –: “Não, queremos
sangrar a Presidente Dilma!”. Nós não queremos sangrar a Presidente Dilma; nós vamos sangrar é o País; nós
vamos sangrar a população brasileira. E não é isso o que nós queremos! Não é sangrar a Presidente Dilma. Este
é o momento de união. Este é o momento, também, de nós fazermos autocrítica, todos nós, políticos. Olhe,
essa manifestação... Eu conversava com alguns prefeitos do meu Estado, conversava com governadores, e digo
para você: essa manifestação do dia 15 não é contra a Presidente Dilma, só. É contra nós, políticos, também,
porque, nesse momento, no depoimento de um cidadão, aí, qualquer, que é um gerente da Petrobras, ele disse
que levou US$100 milhões. Como é que um cidadão que é obrigado a dizer: “Olhe, vou aumentar a sua conta
de energia.”, e ele vai: “Não, eu quero fazer esse sacrifício para ajudar o Brasil.” Mas como é que um cara desses
tem a coragem – um! – de dizer que levou U$100 milhões nos anos em que esteve lá? Um gerente! Aí, não dá
para você pedir sacrifício para milhares, e alguns se locupletando dessa quantidade toda de dinheiro. Então,
Senadora Ana Amélia, eu lhe digo o seguinte: eu estou aqui para ajudar o País e, se tiver que ajudar o País com
a Presidenta Dilma, eu estarei ao lado da Presidenta Dilma para ajudar o País, independentemente de partido
político. Essa questão de “a”, “b”, “c”, isso aí não vai mudar muito. Para mim, os políticos que estão no Congresso
Nacional, todos, sem exceção, aliás, com poucas exceções, mal sabem o que é que o partido dele defende. Ele
está lá em uma sigla, mas não conhece nem o estatuto do Partido, não sabe o que partido defende, não sabe
de qual lado ele está. São momentos. Por isso, no Brasil, não se vota em partido político. Vota-se em pessoas.
Por isso, em relação a essa questão de reforma política, que nós estamos discutindo aqui... Nós vamos fazer
uma reforma política para os políticos ou para os partidos políticos? Nós temos que ver qual é a reforma política, realmente. Por isso, Senadora, parabéns pelas suas colocações. Não dá para você chegar e dizer: “São todos
iguais.” Não é verdade, não são todos! Mas neste momento, infelizmente, a Nação brasileira espera um pouco
mais de nós, de todos nós, independentemente de partido político. Não achem aqueles que estão num partido de oposição à Presidente Dilma, que estão governando ou prefeituras ou Estados, que estão imunes a uma
manifestação igual a essa que haverá no dia 15. Eles também serão cobrados, porque, pontualmente, algumas
coisas prometeram em suas campanhas, e não estão conseguindo cumprir agora, neste momento. É muito
fácil dizer: “Vamos jogar pedra na Geni.” Não! Não há Geni neste País. Nós temos uma Presidenta da República,
que tem boas intenções, que, como mulher, demonstra claramente que é uma pessoa de bem, que eu respeito
muito e que eu quero ajudar. Mas ela precisa, também, querer ser ajudada. Ela precisa fazer autocrítica. Era o
que eu queria colocar neste aparte.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu queria agradecê-lo imensamente.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Valho-me, Senador Omar Aziz, da figura de linguagem extrema e claramente ilustrativa de um casal cuja mulher, ao perder a confiança em um gesto do marido,...
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – ... nunca mais será a mesma.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Nunca mais será a mesma relação!
Eu procuro exercer meu mandato para que meus eleitores, olhando para mim aqui na tribuna ou em
meu desempenho, mantenham a confiança que eles depositaram em mim em 2010. E é exatamente esse o
compromisso, e por isso que estou aqui nesta tribuna. Eu não posso acusar ninguém! Eu não sou juíza, eu não
sou investigadora, sou uma Parlamentar. O que tento aqui é exortar o bom senso, o equilíbrio e a responsabilidade de todos e que todos nós temos.
Eu irei no dia 15. Estarei lá em minha terra, Lagoa Vermelha, na região nordeste do Rio Grande do Sul.
Estarei lá para aquilo que a democracia quer que a gente possa se manifestar.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Não estarei lá com cartaz pedindo o impeachment
da Presidente, não! Mas manifestando a insatisfação com uma série de problemas cujas soluções nós temos
adiado, permanentemente.
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E, hoje, esta crise é uma crise de confiança, é uma crise moral, é uma crise política que corre o risco de
desaguar também em uma crise institucional se nós não tivermos aqui o senso de equilíbrio e de responsabilidade diante deste cenário preocupante.
Muito obrigada, Srª Presidente.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Permita-me um aparte, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Flexa, pedindo licença à Senadora Vanessa...
Com muito prazer, Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Eu não poderia deixar de aparteá-la. Primeiro, para
cumprimentá-la e parabenizá-la por seu pronunciamento sensato, didático, que coloca, exatamente, a situação
por que passa nosso País e o povo brasileiro. O Senador Omar Aziz...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... aparteou-a também no sentido de que a Presidente
precisa de ajuda. Eu concordo com ele, mas ela tem que sinalizar isso. Ela, Senador Omar, em nenhum momento, veio à televisão falar com os brasileiros para dizer: “Olha, nós cometemos um erro. Caminhamos em uma
política econômica que não foi correta. Nós precisamos da ajuda de todos.” Mas não! Ela vem, de uma forma
arrogante, colocando a responsabilidade na crise internacional, dizendo que a crise do Brasil no seu Governo
é passageira e que no semestre que vem estará tudo resolvido.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Então, V. Exª tem razão quando diz que o povo já não
tem mais credibilidade neste Governo. Falta credibilidade. Agora, está sendo colocada nas mídias sociais uma
notícia, que hoje se espalha feito rastilho de pólvora. É uma notícia do jornal Ultima Hora, do Paraguai, do dia
4 de março último, em que se diz que a Petrobras baixou, pela nona vez, o preço do combustível no Paraguai.
O brasileiro ouve a Presidente dizer que aqui o preço do combustível baixaria 20%, mas este subiu 60%. Então,
quando o brasileiro vê a mesma empresa reduzindo nove vezes o preço do combustível...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ...no país junto a nós, ele tem de reagir, tem de reagir! V.
Exª colocou com propriedade a situação e a forma como a Presidenta tem de falar com a Nação brasileira, com
todos nós. Nós do PSDB somos oposição ao Governo. Nós não somos oposição ao Brasil. O que for necessário
ser feito pelo Brasil nós vamos fazer. Agora, que ela não venha com ações politiqueiras, querendo fazer com
que a Nação brasileira continue sendo enganada! Vamos pôr a verdade, vamos pôr a situação e pedir a ajuda
de todos. Tenho certeza absoluta de que V. Exª, eu, a Senadora Simone, todos nós vamos ajudá-la.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Flexa Ribeiro.
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – É exatamente esse o senso de responsabilidade,
Senadora Vanessa Grazziotin (Fora do microfone.), porque nós temos a disposição de ajudar o País. Nós temos
esse compromisso inarredável. É claro que tenho uma pauta prioritária para o meu Estado, o Rio Grande do
Sul, mas tenho um compromisso nacional com o País. Quero que ele saia dessa situação, cresça, gere empregos e gere renda. Mas, para isso, é preciso um jogo claro, um jogo sincero, um jogo leal e, sobretudo, um jogo
respeitoso nesse processo, um jogo no bom sentido, um jogo de colocar as cartas na mesa e dizer: a situação
é esta, nós precisamos fazer isso, nós erramos. Todo mundo erra. Nós somos humanos e erramos. É claro que
nós erramos. Esta Casa erra. Eu erro. Onde nós estamos, nós erramos. Mas nós temos um caminho. O caminho
é esse. E vamos juntos perseguir esse caminho, porque essa é a salvação do País.
Essa é a manifestação, até porque, Senador Flexa – V. Exª falou nas redes sociais –, as redes sociais é que
estão organizando...
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(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – ...as manifestações (Fora do microfone.), não são
os partidos políticos.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – As redes sociais estão organizando as manifestações. E que Deus ajude, Senadora Vanessa! Que Deus ajude e inspire este Brasil, porque Deus é brasileiro, para
que o dia 15 seja um dia de manifestação de bandeira verde e amarela, de manifestação nacionalista, de manifestação em favor do Brasil, não de uma manifestação de que nós tenhamos de nos arrepender pelo que pode
acontecer num dia desses. Então, temos de ter também cuidado e responsabilidade com o que vai acontecer.
A democracia exige de todos muita responsabilidade e muito compromisso. A Presidente, unicamente ela, tem
nas mãos a solução para esses graves problemas.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Senadora Ana Amélia, O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro.
Durante o discurso da Senadora Ana Amélia, O Sr. Flexa Ribeiro deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Cumprimento
a Senadora Ana Amélia.
Na sequência, tem a palavra a Senadora Simone Tebet.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Peço a palavra pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Pois não.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta,
com a benevolência do próximo orador inscrito, eu gostaria de tornar público para este Plenário, através da
TV Senado, e para o meu Estado de Mato Grosso do Sul que estamos protocolando junto à Mesa um requerimento para que seja inserida em ata uma moção de congratulação à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
do Sul, em especial à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do nosso Estado, à equipe e à pessoa
de Roseli Molina.
Nesta semana em que estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, Srª Presidenta – V. Exª tem
feito um excelente trabalho junto à Procuradoria do Senado nesta Casa –, a Polícia Civil, com a parceria do Ministério Público e do Poder Judiciário, tendo à frente uma mulher, uma delegada, cumpriu 58 mandados de
prisão de homens por terem cometido crime contra a mulher. São 58 mandados cumpridos em 48 horas, um
feito inédito, graças à união do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil e da Delegacia Especializada da Mulher.
Então, estamos entrando com esse requerimento. Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que apoiem
o nosso requerimento, porque é um feito inédito. Acredito que, até para os grandes centros como Rio e São
Paulo, 58 mandados de prisão em 48 horas é muita coisa.
Esses crimes que são tipificados pelo Código Penal passam por lesão corporal, por estupro, chegando a
homicídio – hoje, não mais é homicídio, mas, sim, feminicídio. Graças à sensibilidade do Congresso Nacional,
nós também avançamos nesse sentido.
Então, quero encerrar, pedindo que essa atitude seja, realmente, louvada, que ela se transforme e tenha
um caráter de exemplo, realmente, para as demais autoridades.
Ao mesmo tempo, aproveito para dizer que, às 15h, Srs. Senadores e Sras Senadoras, eu, a Senadora Vanessa, a Senadora Ana Amélia e mais sete Senadoras e Senadores, junto com 27 Deputados e Deputadas Federais,
tomaremos posse nesta Comissão, que, pela primeira vez, será instalada nesta Casa e no Congresso Nacional,
que é a Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher.
Muito obrigada.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta a Senadora Simone Tebet, dizendo que estamos aguardando a formalização do requerimento perante
a Mesa.
Eu a cumprimento pelo requerimento, dizendo, Simone, que todos nós – e todas, principalmente – estamos muito orgulhosos das ações que estão desenvolvidas neste mês de março em torno do Dia Internacional
da Mulher. Na realidade, essa é uma grande mobilização que o Poder Judiciário vem fazendo, no Brasil inteiro,
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no sentido de dar vazão às dezenas de milhares de processos que envolvem violência doméstica, violência
contra a mulher. Isso é importante para mostrar para o Brasil que a violência não se tornará impune. Cada vez
mais, a punição será rigorosa.
Cumprimento V. Exª pelo registro e reforço o convite para logo mais. Nós chegaremos um pouco antes.
Estaremos na rampa, com algumas figuras femininas importantes e com pessoas dos movimentos populares
que vieram prestigiar a instalação dessa Comissão Permanente Especial tão importante. V. Exª teve, por parte
do seu Partido, a indicação para dirigir os trabalhos da Comissão. Sei que o fará com muita competência.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito no período de breves comunicações, o Senador
Flexa Ribeiro.
V. Exª falará pelo tempo regimental, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, e Sras Senadoras, antes de iniciar meu pronunciamento,
quero dizer da satisfação de estarmos recebendo aqui nosso Deputado pelo Estado do Pará Sidney Rosa, que
nos vem visitar em Brasília e que acompanha, neste momento, os trabalhos do Plenário do Senado Federal.
Sidney Rosa é Deputado pelo segundo mandato. Foi Prefeito, por oito anos, de um Município que era o
exemplo do que não deveria ser feito. Ele, em oito anos, em dois mandatos consecutivos, e depois o Prefeito
Adnan, também do PSDB, que veio a sucedê-lo por mais dois mandatos, transformaram o Município de Paragominas em exemplo nacional de um Município dirigido de forma correta, que não só se desenvolve economicamente, mas que também melhora a qualidade de vida de seus munícipes.
Senadora Vanessa, mais uma vez, somos forçados a assistir a Presidente da República se utilizar da cadeia
nacional de rádio e de TV para justificar os atropelos de seu Governo. Ao jogar a culpa na crise mundial, Dilma
tenta sair do foco deste grave problema ao qual o País, infelizmente, foi submetido graças aos atos irresponsáveis dos 12 anos de Governo do PT. Ao pedir paciência à população brasileira, a Presidente ousa afirmar que
este é um problema temporário e que deverá perdurar até o segundo semestre deste ano.
Srªs e Srs. Senadores, a resposta da população a esse sofisma foi imediata. Os brasileiros, indignados com
a situação econômica do Brasil – que marcha em curva descendente –, manifestaram-se das janelas de suas
residências, acendendo e apagando as luzes, batendo panelas nas ruas e ecoando gritos de protesto contra
os desmandos do Governo do PT. Foi um ato legítimo da população que, infelizmente, acabou sendo caracterizado pelos dirigentes do PT como uma – abro aspas – “orquestração golpista da burguesia”, fecho aspas.
Senhores, alegações como estas do PT são graves por ferirem valores fundamentais da nossa democracia. É
preciso respeitar as opiniões divergentes.
Neste perverso cenário que abala a esperança de brasileiros e de brasileiras, o Pará, Estado que represento nesta tribuna, vem sendo triplamente sacrificado.
Sobre o ICMS incidente na geração de energia, talvez poucos brasileiros e até paraenses tenham conhecimento de como é cobrado o ICMS da energia que todos nós usamos. Apesar de sua condição de gerador de
energia, o Pará é duramente penalizado com os custos desse insumo. Nos últimos oito meses, a conta de energia ficou 40% mais cara, prejudicando consumidores residenciais e o setor produtivo, que tem a energia como
seu principal custo e que, por conta desse problema, vem se tornando mais resistente a novos investimentos,
impactando, assim, o ritmo de sua produção.
Como pode o Pará, que, nos próximos anos, contará com empreendimentos como a Usina Hidrelétrica de
Belo Monte, a Hidrelétrica de Marabá, o complexo energético do Tapajós, tornando-se, assim, o maior Estado
gerador do Brasil, arcar com aumentos tão vultosos, prejudicando seu povo? Segundo dados da Eletronorte/
Eletrobras, somente os rios já inventariados em território paraense oferecem 51 mil megawatts, o suficiente
para abastecer todos os domicílios brasileiros por quase um ano e meio de forma ininterrupta.
Entendo que o setor elétrico brasileiro é interligado e faz parte do Sistema Integrado Nacional (SIN), sendo assim os custos repassados em patamares parecidos às várias regiões brasileiras. Minha defesa aqui, neste
plenário, é pela revisão do método de tributação da energia, a que me referi quando comecei a falar sobre a
questão da energia no Estado do Pará. No Brasil, apenas a energia e o combustível são tributados apenas no
destino, não se deixando nada para o Estado gerador.
Na atual conjuntura, o Estado do Pará não recebe um tostão sequer do ICMS pela geração da energia,
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim. O imposto, que é só cobrado em seu destino, sacrifica e penaliza o povo
paraense, o qual fica sem esse recurso para ser investido em obras de educação, de saúde, de segurança e de
infraestrutura. Para atender as necessidades básicas dos oito milhões de paraenses, o Governador do Estado,
Simão Jatene, faz malabarismos para equilibrar suas finanças, as finanças do Estado do Pará. Louvo aqui a política de responsabilidade e de transparência...
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(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Louvo aqui a política de responsabilidade e de transparência da gestão do Governo Jatene, que conseguiu sanear as contas e voltar a investir.
Importante dizer que essas contas, há pouco mais de quatro anos, por coincidência do destino, encontravam-se no vermelho e eram administradas por esse mesmo Partido, que, no último domingo, na figura da
Presidente Dilma, foi à Rede Nacional de Comunicação para justificar os seus desastres econômicos.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, basta de ações eleitoreiras e de baixo efeito social! O povo brasileiro
clama por iniciativas focadas, responsáveis e duradouras.
A discussão da revisão da tributação do ICMS, incidente na geração de energia, precisa ser emergencialmente resolvida, votada pelos projetos que já se encontram tramitando no Congresso Nacional.
Não bastasse a situação envolvendo o ICMS, incidente na geração de energia, o Pará também é penalizado em sua outra vocação econômica: a mineração.
Em 2011 – e estamos em 2015 –, apresentei o PLS nº 1, de 2011, que altera a base de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) para corrigir as injustiças na distribuição da
riqueza mineral. O próprio Governo apresentou, em 2013, o projeto que cria o novo Código de Mineração. Está
parado na Câmara Federal, talvez pela força da, abro aspas, “estatal”, fecho aspas – Vale.
Portanto, até agora não conseguimos fazer as correções necessárias na CFEM.
O Congresso Nacional precisa fazer justiça com os Estados produtores de minérios. O valor da CFEM deve
ser corrigido, para fazer com que as riquezas minerais sejam mais bem distribuídas à população.
Outro problema que aflige e prejudica o Estado do Pará diz respeito à Lei Kandir, que desonerou o ICMS
incidente nas operações com produtos semielaborados e primários destinados à exportação. Foi um instrumento muito importante para que o Brasil pudesse dar um salto em sua industrialização. Baixando o custo das
exportações, o governo Fernando Henrique Cardoso previa, assim, a elevação da comercialização dos produtos
brasileiros ao exterior, o que de fato ocorreu.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – O problema está na regulamentação das compensações, previstas pela Constituição Federal. A falta de regulamentação impõe perdas orçamentárias exorbitantes
ao Pará e a outros Estados exportadores.
Lembro que, no ano passado, a segunda parcela das compensações aos Estados e Municípios, o chamado Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, no valor de R$1,95 bilhão, que deveria ser repassada
pelo Governo Federal, não chegou aos cofres estaduais e municipais. Infelizmente, parece que essa falta de
compromisso do Governo petista vem se tornando algo corriqueiro. No ano passado, a segunda parcela, que
deveria ter sido transferida até o final do exercício de 2014, não o foi, só tendo sido transferida no início de 2015.
Desta vez, é muito pior. Srªs e Srs. Senadores, de acordo com o Ministro Levy, a segunda parcela do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, referente a 2014, só deverá ser repassada no terceiro trimestre
deste ano. Há mais de 10 anos, esse recurso, mesmo que insuficiente para compensar as perdas, era fielmente
repassado aos Estados, mas o atual descontrole do Governo Dilma fere duramente com esse compromisso.
Ressalto que, desses recursos, somente o Pará teria direito a aproximadamente R$200 milhões.
O Governo Dilma sacrifica e penaliza o povo paraense e o dos demais Estados que estão sem receber a
compensação. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado aponta que o Pará perde cerca de R$2 bilhões por ano, em razão da desoneração da Lei Kandir.
Srs. Parlamentares, o Pará ainda se encontra em fase de exportar commodities, caminhando para a verticalização da sua produção. A vocação do meu Estado é eminentemente exportar matéria-prima. Nossa energia
e nossos minérios não são importantes apenas para o Estado. São altamente significativos para o País.
Lembro aos senhores que o Pará encerrou 2014 com um saldo positivo de US$13.293 bilhões, contribuindo, diretamente, para frear o triste desempenho da balança comercial brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – É por conta dessa relevância que o Pará tem no
cenário nacional e pelo respeito que aquele povo merece que volto a defender, nesta Casa, a regulamentação
das compensações previstas pela Lei Kandir.
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Vamos discutir o problema atual com seriedade, sem a demagogia barata de que muitos estão cansados
de fazer uso. O povo paraense e o povo brasileiro precisam de soluções mais perenes e que tragam um grau de
estabilidade e confiança, para que possamos voltar a crescer. Não precisamos mais de mentiras.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o pronunciamento do Senador
Flexa Ribeiro.
Passamos a palavra de imediato, como oradora inscrita, à Senadora Vanessa Grazziotin, que permutou
com o Senador Fernando Collor.
V. Exª dispõe do tempo regimental, com a tolerância desta Presidência.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras, 8 de março é a data em
que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dia que serve, no mundo inteiro, para lembrar as lutas e reforçar as lutas em defesa da igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres.
Todos os anos, no Congresso Nacional, trabalhamos para aprovar alguma matéria que possa simbolizar
o avanço na legislação brasileira no que diz respeito à proteção e ao reconhecimento das mulheres. E, neste
ano, nós trabalhamos muito, de forma unida, a bancada feminina do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados, e contamos também com o apoio unânime de todos os partidos políticos. Trabalhamos
para a aprovação efetiva, pelo Congresso Nacional, da tipificação do feminicídio, e, ontem, numa solenidade
no Palácio do Planalto, a lei foi sancionada pela Presidente Dilma.
Tive a alegria de estar lá, ao lado de representantes dos movimentos sociais, de representantes dos movimentos feministas, de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, de muitas Parlamentares,
no momento em que a Presidente Dilma sancionou a lei, cujo texto foi aprovado pelo Congresso Nacional. Na
cerimônia, estavam presentes, como eu disse, representações dos mais diferentes segmentos da sociedade e,
sobretudo, das mulheres brasileiras.
Eu, aqui, quero fazer uma homenagem, Sr. Presidente, a uma pessoa muito querida de todas nós – e, tenho certeza, de V. Exª também –, que é a ex-Senadora Ana Rita, que estava lá, ontem, na solenidade.
Por que me refiro à ex-Senadora Ana Rita? Porque ela não apenas foi a Relatora da CPMI, presidida pela
Deputada Jô Moraes, mas trabalhou e investigou a violência com a qual sofrem as mulheres, sobretudo a violência doméstica no Brasil.
A Senadora Ana Rita foi a Relatora da CPMI, cujo relatório aqui apresentou o projeto de lei estabelecendo e tipificando o feminicídio. Posteriormente, ela também foi Relatora do projeto que tramitou na Casa e que
foi aprovado, até ir à Câmara dos Deputados e lá também ser aprovado.
Então, quero, aqui, se me permitem minhas colegas companheiras Senadoras, em nome de todas nós,
cumprimentar e homenagear a ex-Senadora Ana Rita pelo trabalho importante, pelo legado importante que
deixou em relação a essa matéria.
Estavam presentes na solenidade também a Ministra Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia; a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci; a Vice-Procuradora da República, Ela Wiecko; a ex-Senadora Serys Slhessarenko, que também é uma grande e brava lutadora
pelos direitos das mulheres; a Deputada Keiko; a Cleide Lemos, atual Secretária-Adjunta da Mulher no Distrito
Federal; Aparecida Gonçalves, Secretária de Combate à Violência da SPM; e Carmen Campos, Consultora da
ONU Mulheres e tantas outras.
Sr. Presidente, em nome dessas, espero ter homenageado todas que estavam lá, comemorando um dia
que, para a gente, é muito importante.
Infelizmente, escutamos de algumas pessoas ainda certo questionamento a respeito da real necessidade
de termos aprovado um projeto que determina o feminicídio como forma de homicídio. É muito importante
esse projeto, que mudou o Código Penal brasileiro e passou a incluir o assassinato de mulheres, por razão de
gênero, entre os tipos de homicídio qualificado, também considerado crime hediondo.
Esse, sem dúvida nenhuma, é um grande passo civilizatório, na medida em que estabelece que existem
razões de gênero quando o crime envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição da mulher.
O projeto que, repito, foi elaborado pela CPMI da Violência contra a Mulher toca em um aspecto importante no combate à chaga da violência doméstica, que atinge número significativo de mulheres brasileiras.
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Esses crimes são, geralmente, perpetrados por homens, principalmente parceiros ou ex-parceiros, e decorrem
de situações de abusos no domicílio, ameaças ou intimidação, violência sexual ou situações nas quais a mulher
tem menos poder ou menos recursos do que o homem.
Aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo – no mundo, não é só no Brasil,
Senador Paim – são cometidos por um parceiro íntimo. Em contraste, essa proporção é próxima a 6% entre os
homens assassinados.
Vejam, senhores e senhoras, que a proporção de mulheres assassinadas por parceiros é quase sete vezes
maior do que a proporção de homens assassinados por parceiros.
No Brasil, no período que compreende 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil mortes de
mulheres. Hoje podemos dizer 50 mil feminicídios, o que equivale, aproximadamente, a 5.000 mortes por ano.
Nós, o Congresso Nacional, com a mobilização no Brasil inteiro das mulheres, construímos a Lei Maria da
Penha, com o objetivo de retirar a violência contra a mulher das sombras e da leniência social, amalgamada
pela frase “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. Aliás, a Presidenta falou a respeito disso. Nós
temos que acabar com esse falso ditado, que diz que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”.
Mete, sim. Não só a colher, mas a faca e o garfo, a fim de defender a vida, de defender relações sadias, e não
permitir que a violência, muitas vezes, leve à morte muitas mulheres, como ocorre no Brasil e no mundo inteiro.
Apesar de termos exposto esse tema, trazendo ao debate da sociedade uma profunda mudança na cultura de permissividade com a violência de gênero, o feminícidio caiu 10% após a Lei Maria da Penha, o que
foi, sem dúvida alguma, um passo importante; entretanto, ainda insuficiente. A Lei Maria da Penha não tinha
como objetivo principal conter os homicídios, crime tipificado anteriormente no Código Penal, e, sim, outras
formas de agressão contra a mulher nas relações familiares, como a psicológica e patrimonial. Um estudo do
Ipea, que mostrou essa redução, considera apenas o impacto nos crimes ocorridos dentro de casa, situação
mais comum nos crimes atingidos pela Lei Maria da Penha, que tem caráter doméstico.
A lei é considerada uma das maiores vitórias dos movimentos feministas nas últimas décadas, por tratar,
pela primeira vez, a violência contra a mulher como acontecimento relevante na sociedade, e não ocorrência
da vida privada, e a propor o combate à violência com mudanças estruturais na prevenção e punição.
Antes de sua criação, os agressores eram punidos com penas leves, muitas vezes restritas à oferta de cestas básicas e serviços de caridade. Hoje, não. O crime denunciado, o criminoso tem que responder a ele. Não
há possibilidade de desistência. Não há essa possibilidade.
Nós avançamos muito, como mostra o próprio estudo do Ipea a que me referi, na questão da instalação
dos centros especializados para a atenção à mulher e acolhimento também para a mulher que é vítima ou
que sofre ameaça de violência. Mas esses avanços são pequenos. Perto do nada que tínhamos, dizer que hoje,
dentre as mais de 5.500 cidades brasileiras, quase 200 têm um centro, é um avanço, Sr. Presidente, mas muito
pequeno ainda diante daquilo de que precisamos.
Enfim, creio que o Congresso Nacional mais uma vez dá um passo importante. No passado, aprovamos a
Lei Maria da Penha; agora tipificamos, mudamos a lei, estabelecendo o feminicídio. Daqui a alguns instantes o
Presidente do Senado estará com Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras instalando a Comissão Mista
de Combate à Violência contra a Mulher. Sem dúvida nenhuma, essas são iniciativas, medidas que nos ajudam
muito no enfrentamento e no combate à violência.
Portanto, eu não poderia deixar de vir a esta tribuna e fazer este registro importante dos avanços que
estamos obtendo e, principalmente, do papel e da responsabilidade que têm tido o Congresso Nacional, o
Senado Federal – a Câmara também, mas, sobretudo, o Senado Federal –, no que diz respeito a ajudar a sociedade a ajudar as mulheres brasileiras a diminuir esses índices ainda assustadores de violência a que nós todas
estamos sujeitas em nosso País e que sofremos principalmente, na grande maioria das vezes, dentro de nossa
própria casa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a benevolência de V. Exª. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin!
Eu tenho que fazer uma comunicação parlamentar e, por isso, vou perguntar ao Senador Cássio se pode
assumir a presidência dos nossos trabalhos – eu me comprometo a voltar se V. Exª tiver que sair.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cássio Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco Oposição/PSDB – PB) – Com a palavra, o Senador Paulo
Paim para uma comunicação parlamentar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Senador Cássio Cunha Lima,
agradeço a V. Exª, que gentilmente assumiu a Presidência para que eu fizesse um comunicado. Serei breve,
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porque sei de sua responsabilidade como Líder de estar no plenário interagindo com todos os Senadores, inclusive com aqueles que estão na tribuna.
Mas, Sr. Presidente, eu quero registrar a minha satisfação, porque nós todos aqui – e cito o Senador Blairo
–, independentemente de partidos, trabalhamos muito no sentido de ajudar a construir uma situação favorável
para o entendimento na greve dos caminhoneiros. Ontem ainda, realizei uma audiência pública com a presença de líderes, de empresários, de trabalhadores e do próprio Governo. E lá nessa reunião foi confirmado, claro,
o grande encontro que teríamos hoje dos líderes dos caminhoneiros com três ministros.
A reunião aconteceu hoje pela manhã reunindo caminhoneiros, empresários, transportadores, embarcadores, representantes de entidades sindicais e o Governo Federal, com a presença do Ministro Miguel Rossetto,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, de Antonio Carlos Rodrigues, dos Transportes, e de Manoel
Dias, do Trabalho. O encontro ocorreu, Sr. Presidente, na sede da Agência Nacional dos Transportes Terrestres.
Eu agradeço aos ministros, por suas assessorias, e aos líderes sindicais, que haviam me convidado para
estar lá. Não fui porque entendi que não era o momento – o momento era de ouvir os líderes do grande movimento em nível nacional. Achei que eu deveria estar aqui, como estive ontem, dialogando, conversando e
repercutindo o que eles decidissem.
A decisão, para mim, foi muito positiva. O movimento reivindicou, Sr. Presidente Cássio Cunha Lima, melhor preço para o frete, redução do valor do diesel, segurança nas estradas, abertura de linhas de crédito para
o transporte autônomo, perdão de multas, notificações e processos judiciais aplicados durante a paralisação,
entre outras questões.
Nesse encontro foi proposta, e acatada por todos – líderes dos trabalhadores, dos empresários e do Governo –, a criação de três subgrupos para debater, além da formatação do preço referencial do frete, a regulamentação de pontos da Lei do Caminhoneiro e uma agenda regulatória que considere o valor do pedágio e o
reajuste do valor do diesel. Esses grupos terão 15 dias para discutir esses três pontos e elaborar um relatório
que será apresentado no dia 26, em uma nova reunião do grupo de trabalho formado por caminhoneiros, empresários e o Governo.
Os líderes sindicais, conforme o relato que recebi logo após o término da reunião, saíram esperançosos
de que é possível construir um grande entendimento e fazer com que o Brasil volte à normalidade a partir dos
grupos de trabalho.
Também estou animado, Sr. Presidente, em função dos relatos que recebi ontem na Comissão de Direitos
Humanos, quando ouvi a todos e me comprometi – e assim o fiz – a mandar as reivindicações para o Palácio.
Estamos todos, aqui no Parlamento, fazendo a nossa parte.
Sr. Presidente, o momento requer serenidade, tranquilidade e equilíbrio na busca do bem comum.
Eu tenho certeza de que os líderes dos caminhoneiros – como me foi dito ontem – não querem parar
novamente, querem a solução dos problemas. Os problemas existem, é inegável. Assim como está não pode
ficar. É preciso que o acordo seja, enfim, formulado – aquilo que eu chamo de uma grande concertação. Temos
a obrigação de resolver, de participar do processo, e assim estamos fazendo, Senadores e Deputados.
Senador Luiz Henrique, V. Exª foi fundamental nesse processo. Cito V. Exª, que fez um discurso daquela
tribuna emocionado pedindo aos caminhoneiros que voltassem e continuassem dialogando.
Assim, a reunião foi positiva, Senador: Executivo, Legislativo, trabalhadores, caminhoneiros, empresários,
todos fizeram a sua parte.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Eu quero cumprimentar V. Exª em nome de todos
os Senadores que atuaram naquele movimento.
A palavra, com satisfação enorme, está com V. Exª.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – O Brasil é um país continental
e, infelizmente, tem uma logística inadequada, distorcida. Na minha cidade, Joinville, nós temos a maior fábrica de geladeiras no mundo, lá são produzidas as marcas Consul e Brastemp. Muitos dos produtos que são
usados para fabricar as geladeiras vêm de vários Estados do País, vêm de Minas, vêm de Pernambuco, vêm de
São Paulo. E a geladeira, depois de pronta, vai lá para Cruzeiro do Sul, no Acre, por caminhão. Por que eu cito
esse caso? Eu cito esse caso para demonstrar a importância estratégica do transporte rodoviário no nosso País.
Nós viramos as costas para a cabotagem marítima, viramos as costas para a hidrovia, viramos as costas para a
ferrovia e, hoje, a cadeia de transporte brasileira está repousada no transporte rodoviário. Por isso é que insisti tantas vezes em que era preciso haver esse diálogo. O Governo tem interesse fundamental em estabelecer
uma relação justa entre o preço do combustível, do seguro, do IPVA e do pedágio com o preço do frete. Isso é
fundamental para que o transportador, o caminhoneiro, esse herói nacional que trabalha às vezes 16h por dia
em longa, paciente e resistente jornada, possa levar para a casa o mínimo para a subsistência de sua família.

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

455

Estou gratificado por V. Exª abordar esse assunto na tarde de hoje. Felizmente, está se estabelecendo um caminho para garantir o abastecimento nacional, que está nas mãos do transporte rodoviário, e para oferecer a
remuneração justa para o caminhoneiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Luiz Henrique! Já vou concluir
assinando embaixo do seu pronunciamento.
Eu – como todo mundo sabe, tenho uma marca mais forte aqui vinculada às lideranças dos trabalhadores – recebi telefonemas, como sei que os Senadores receberam também, do setor da avicultura, do setor que
trata do suíno, do setor que trata da carne de gado, dos transportadores de grãos, todos preocupados com
milhões e milhões de prejuízo. Lembro-me da última ligação, que foi do Turra, que preside uma grande entidade em nível nacional, ele que já foi Deputado Federal: ao falar sobre a questão da avicultura, pediu que eu
ajudasse nesse entendimento.
Quero dizer que foi um trabalho coletivo do Executivo e do Legislativo, mas principalmente dos líderes
dos trabalhadores, lideres do movimento que tiveram a sensibilidade de caminhar para a construção do acordo que, espero, culminará daqui a 15 dias, quando haverá a próxima reunião para fechar o grande pacto em
nível nacional em nome dos caminhoneiros e do próprio povo brasileiro.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco Oposição/PSDB – PB) – Agradeço ao Senador Paulo Paim,
a quem terei a alegria de devolver a presidência da sessão.
Antes, porém, tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Antonio Anastasia, que falará como orador inscrito.
Devolvo a presidência ao Senador Paim.
O Sr. Cássio Cunha Lima deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O Senador e ex-Governador Antonio
Anastasia está com a palavra pelo tempo necessário para fazer o seu pronunciamento – ontem mesmo, presidindo, dei a palavra a todos aos oradores que sentiram, naquele momento, que tinham que dialogar com o
Plenário.
Fique bem à vontade.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, eminente Senador Paulo Paim.
Agradeço muito a grande corrente de apreço e solidariedade que tenho recebido dos nobres Pares,
mas, até para não tomar muito tempo, eu solicitaria a compreensão para que não houvesse apartes durante
a minha palavra.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado, confesso que não imaginava ocupar a tribuna do Senado Federal, em meu primeiro pronunciamento, para um discurso como o que farei, que intitularia “A Grande Indignação”.
No curso de minha vida pública, fiz incontáveis pronunciamentos. Por duas vezes, tomei posse como
Governador do meu Estado, Minas Gerais, e falei aos mineiros assumindo compromissos, apresentando planos,
fazendo avaliações prospectivas. Presidi, como Governador, inúmeras cerimônias oficiais falando em todas,
inclusive na festa maior da pátria mineira, conduzindo por quatro vezes a cerimônia de 21 de abril em Ouro
Preto. Contudo, nenhum deles, em minha vida, se reveste de maior importância do que o que faço neste momento, pois agora defendo aquilo que tenho de mais precioso em trinta anos de vida pública: minha honra e
minha história.
E aqui aproveito desde logo para agradecer a imensa corrente de solidariedade que venho recebendo
nos últimos dias daqueles que acreditam em mim e em minha trajetória e não na sórdida mentira da qual sou
acusado. Agradeço, sempre, a confiança dos mineiros, que me elegeram, por ampla maioria, nas eleições para
o Governo de Minas e para o Senado Federal.
Todos me conhecem, Sr. Presidente, em Minas Gerais. Sabem de minhas origens, de minha dedicação
aos estudos, da vida profissional de empenho e trabalho e da simplicidade de minha rotina.
Sou servidor público por vocação. No ambiente familiar em que cresci, sempre houve o respeito ao serviço público, lócus de trabalho de quase todos meus familiares. Na formação acadêmica, tive a singular sorte
de ter tido mestres com a mesma dedicação, que só me estimularam, ainda mais, a seguir esta trilha. E assim o
fiz, sem maiores ambições, mas com muita disposição de trabalho e de realizações, por já 30 anos.
Nesse período, eminentes Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Deputados da Bancada Federal de Minas Gerais, que me honram com sua presença, exerci muitos cargos relevantes e de alta responsabilidade. Convivi
com milhares de pessoas. E jamais – jamais – tive questionada minha retidão ética, minha probidade. Nesse
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longo período, não amealhei patrimônio material significativo, o que tenho é plenamente compatível com
meus rendimentos. Nunca me arrependi. Fiz uma escolha. Poderia ter exercido a advocacia, talvez com sucesso
profissional e financeiro. Mas a vocação pelo serviço público sempre falou mais alto.
Assim, durante essas três décadas, a despeito dos naturais conflitos da vida pública e política, das dificuldades de governar nos dias de hoje, jamais havia questionado essa minha escolha pela vida pública. Mas em
janeiro deste ano é lançada contra mim uma infâmia de grandes proporções, de forma cruel e covarde. Passei a
refletir profundamente: vale mesmo a pena a vida pública? E, a despeito, Sr. Presidente, do imenso sofrimento
ao qual estou submetido, ao mais absoluto sentimento de injustiça, ainda assim, concluo afirmativamente: a
vida pública vale a pena, e os desafios têm de ser enfrentados. Os homens de bem, honestos, probos e corretos
não podem se acovardar perante agressões injustas e desleais.
Como professor, sempre estimulei os alunos a seguirem as carreiras públicas, a participarem da política
e dos governos. Entre meus orgulhos profissionais está ter participado, de modo decisivo, na criação e consolidação da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, de meu Estado, Minas Gerais, considerada, de longe,
a melhor do Brasil. A esta Escola deu-se o nome de seu criador, também o meu maior professor, Paulo Neves
de Carvalho, cujo exemplo de honradez, probidade e bondade sempre me inspirou. Como fomentar o ingresso desses jovens, criativos, inteligentes, empreendedores, na Administração Pública se o que os espera pode
ser o que ora me acontece? Anos de dedicação, de trabalho árduo e honesto, para ser atacado de forma vil,
caluniosa e abjeta.
Mas, reitero, lembrando os ensinamentos que Ruy Barbosa nos legou desta mesma tribuna senatorial, que
não podemos permitir que os homens de bem se afastem da vida pública. Espero que este meu sofrimento não
sirva de desestímulo para aqueles que acreditam que os homens virtuosos devam participar da vida pública.
Srªs e Srs. Senadores, aquele que me envolve em toda esta situação não diz a verdade, ou mente ou se
engana. Trata-se de singular personagem. Policial federal, trai a sua Instituição e se transforma em distribuidor
de recursos ilícitos. Os fatos descritos, já sobejamente repetidos e conhecidos, são tão falaciosos e contrários
à minha notória índole que serviriam para uma boa novela de ficção, não fosse a gravidade de se acusar um
homem de bem. Basta a simples leitura do que já foi disponibilizado para se verificar as contradições e incongruências: não há identificação da tal casa, seu endereço ou seu proprietário, não se sabe quem seja, não se
sabe a data, a hora, o meio de transporte, nada. A identificação feita por foto é por mera semelhança.
Por outro lado, aquele que está sob delação premiada – portanto, obrigado a dizer a verdade – e que seria
o responsável pela tal remessa nega expressamente o meu envolvimento. Aliás, são pessoas que não conheço,
com quem nunca estive ou falei. Repito: são pessoas que não conheço, com quem nunca estive ou falei, quer
pessoalmente, quer por outro meio.
Com relação à Petrobras, nenhuma menção quanto a mim em qualquer delação ou depoimento, lembrando que, à época, era governador de partido de oposição ao Governo Federal.
Vejam, senhoras e senhores, a fragilidade de tudo isso, a trama urdida contra mim e os riscos que qualquer pessoa pública passa a correr ao ser objeto de uma assertiva falsa e inidônea. A fala de um desqualificado,
sem qualquer compromisso com a verdade e sem qualquer prova do que alega, não pode macular 30 anos de
ilibada vida pública.
Assim sendo, nada tenho a temer e adotarei, por meio de meus advogados, todas as medidas necessárias à minha defesa, em face da inconsistência de todo o alegado, sempre em plena colaboração com as autoridades competentes. Estamos diante de alegações extremamente precárias, contraditórias e sem qualquer
amparo fático.
Espero – e confio – que a justiça seja feita com a brevidade possível, para se restaurar, na plenitude, a
minha trajetória e a minha honra. Sou, fundamentalmente, um profissional do Direito que acredita na Justiça
e nas instituições. E, sobretudo, senhoras e senhores, tenho a mais forte e invencível das defesas: a consciência tranquila.
Muito obrigado. (Palmas.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Senador Anastasia.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Pois não, Senador Aécio.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Permita-me contrariar V. Exª, que pediu, no início da
sua exposição firme e clara, como de resto tem sido a conduta de V. Exª, que não houvesse apartes, mas esse
desabafo – na verdade, mais do que um depoimento, V. Exª faz hoje um desabafo – todos nós que o conhecemos muito bem também gostaríamos de fazer. Permita-me V. Exª, bem rapidamente, dizer que, ao final deste período legislativo, estarei completando 32 anos consecutivos de mandato. Conheci – a vida me deu esse
privilégio – homens públicos de gerações diferentes e de extraordinária dimensão pessoal e política. A vida
me deu o privilégio, Senador Paim, de conviver com homens como Tancredo Neves, Ulysses Guimarães e Te-
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otônio Vilela, dentre tantos outros, que tiveram, sim, uma extraordinária dimensão política no tempo em que
atuaram. Mas eu digo aqui, da tribuna do Senado Federal, que, do ponto de vista pessoal, moral, nenhum supera V. Exª. Talvez alguns se igualem a V. Exª no compromisso com a coisa pública, na retidão, na seriedade,
no espírito público, mas V. Exª se iguala aos maiores que o Brasil já teve. Conheço V. Exª, Senador Anastasia, há
muitos anos. Tive o privilégio de tê-lo como companheiro de caminhada no momento em que construímos,
em Minas, o mais ousado modelo de gestão pública da nossa contemporaneidade, depois acompanhado por
vários outros Estados brasileiros. E em todos os instantes, nas graves crises e nos momentos mais sutis, V. Exª
sempre comparecia com altivez, com a capacidade de compreender, com clareza, a dimensão do que significa ser homem público. E é por isso mesmo que o ataque que V. Exª hoje recebe atinge todos os que o conhecem. Até os adversários de V. Exª, na Minas que governamos juntos e onde tive a honra de ser sucedido por V.
Exª, até seus adversários respeitam a sua história e o seu comportamento pessoal. De que o acusam, Senador
Anastasia? É importante, Senador Agripino, Senador Tasso, Líder Cássio, Senador Aloysio, Senador José Serra,
que aqui estão: um policial federal diz que levou, durante o processo eleitoral de 2010, um recurso a uma determinada casa em Belo Horizonte, entregou a um cidadão que o recebeu e, meses depois, vendo o resultado eleitoral, por fotografias, por imagem de televisão, achou que aquela pessoa a quem ele havia entregado
o recurso parecia, segundo ele, com o candidato que havia sido eleito em Minas Gerais. A barbaridade dessa
história, a fantasia que a emoldura fica clara logo no primeiro instante, porque, ao contrário do que diz esse
policial, talvez enganado, ou orientado, não se sabe dizer, não temos elementos para dizer qual a razão, ele não
teria, hipoteticamente, entregue o dinheiro a um candidato. O Senador Anastasia, hoje Senador, era o Governador de Minas Gerais naquele período. Era o Governador de Minas! O cidadão não se lembraria de chegar no
Estado e se encontrar com o Governador do Estado? Por mais que essa tese seja fantasiosa, porque não cabe
na história, não cabe no perfil de V. Exª, isso, por si só, mostra a fragilidade das denúncias contra V. Exª. Elas não
surgem de nenhuma das duas delações premiadas, mas, sim, desse depoimento, que, estou absolutamente
seguro, Senador e Governador Antonio Anastasia, será cabalmente desmontado proximamente. Basta que nós
saibamos para onde foi esse recurso, quem foi o seu destinatário efetivo, qual o responsável pela residência
onde, teoricamente, teriam sido entregues, possivelmente, esses recursos. Faço, rapidamente, menção a esse
trecho dessa história, para dar tranquilidade a V. Exª. Fique, Senador Anastasia, absolutamente sereno, como
está, seguro da sua conduta, porque nós, seus companheiros de partido, seus companheiros de Parlamento e
os cidadãos mineiros, em especial, mas tenho certeza que muitos brasileiros, sabem que V. Exª é das melhores
coisas que a vida pública brasileira já produziu. E, dentro de pouco tempo, V. Exª estará retornando a essa tribuna para debater os grandes temas nacionais, muitos dos quais tem V. Exª como principal referência. Portanto,
desejo a V. Exª apenas – é o que posso desejar – serenidade neste instante, a firmeza e a coragem que jamais
lhe faltaram em nenhum instante de sua trajetória. Eu não estou aqui para lhe prestar solidariedade, estou para
lhe dizer que, juntos, vamos provar que a acusação contra V. Exª não tem qualquer conexão com a realidade,
e V. Exª sairá desse episódio ainda muito maior do que entrou.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Aécio Neves por
suas palavras.
Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (Bloco Oposição/PSDB – CE) – Senador Anastásia, Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, eu não poderia deixar de dar uma palavra neste momento, Senador Anastasia, apesar de V. Exª ter solicitado que não houvesse apartes, mas a minha consciência me obriga a contrariá-lo. O Senador Aécio Neves
já disse aqui, mas vou repetir, até como não mineiro, mas como brasileiro, como nordestino, que V. Exª é um
dos homens mais íntegros que eu conheci na vida pública. Eu conheci vários homens íntegros, mas V. Exª é,
com certeza, atualmente, um dos homens mais íntegros da vida pública brasileira. O que aconteceu neste momento com V. Exª é uma das maiores injustiças e infâmias que eu ouvi na vida pública. Eu não tenho o menor
receio – o menor receio! – de estar colocando aqui toda a credibilidade e confiabilidade que tenho – se é que
tenho – para dizer que tenho a certeza absoluta de que isso vai ser esclarecido com a maior rapidez e justiça
possível. Isso, muito mais do que uma satisfação ao povo mineiro, de que V. Exª foi governador, muito mais
do que satisfação ao povo brasileiro, a que V. Exª já serviu exemplarmente no Ministério, mas principalmente
para dar a um homem como V. Exª aquela serenidade de espírito, aquela tranquilidade, aquela paz de olhar
seus amigos, seus conterrâneos mineiros e o povo brasileiro com o olhar altivo. E V. Exª vai continuar olhando,
porque a justiça e a verdade prevalecem. Fica aqui o meu abraço e, com certeza, a expectativa de que essa injustiça seja sanada o mais rapidamente possível pelo bem não só de V. Exª, mas pelo bem da Justiça brasileira.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Agradeço imensamente ao Senador Tasso
Jereissati.
Nosso Líder, Senador Cássio, e, depois, Senador Aloysio.

458

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Prezado Senador Antonio Anastasia, desde
o primeiro momento em que essa infâmia foi lançada contra a sua figura honrada, desde o primeiro momento,
V. Exª reagiu com a força da verdade e a ênfase da indignação, da indignação de um homem de bem. A história
não fica de pé. O senhor aludiu a alguns dos elementos que constam do inquérito, e o Senador Aécio acabou
por, na sua intervenção, ainda que rapidamente, desfazer qualquer tipo de cheiro de verossimilhança que esse
assunto pudesse ter. Eu o conheci há muitos anos, quando o senhor era Secretário Executivo do Ministério da
Justiça. Quando eu assumi o Ministério, lembro-me de tê-lo convidado para permanecer comigo, e o senhor,
premido pela necessidade profissional de retomar a sua profissão de advogado, declinou do convite, mas, logo
em seguida, foi engolfado pelo apelo da vida pública, que é um apelo fundamental na sua vida. O senhor não
tem nada a ver com essa história de Lava Jato, de petrolão evidentemente. A Operação Lava Jato está sendo
desenvolvida, se desenrola para apurar um extraordinário, enorme, monstruoso esquema de corrupção, uma
quadrilha que foi instalada na Petrobras para roubar dinheiro público para sustentar um projeto de poder ao
qual o senhor se opõe, ao qual nos opomos e nos oporemos, que queremos ver desvendado, ver desmascarado e ver derrotado. V. Exª não tem nada a ver com isso. Está como Pilatos no credo nessa história. E um dia essa
história terá que ser contada para que possamos saber por quê, a que interesse serviu a inclusão de V. Exª nessa história que, repito, não tem nada, rigorosamente nada a ver com V. Exª, homem de bem, homem honrado,
homem escrupulosíssimo, o escrúpulo em pessoa. Eu tenho certeza, meu caro amigo e companheiro, de que,
com a força da verdade e a ênfase da indignação, repito, estaremos juntos, dando combate, o combate contra
essa trama, o combate contra o petrolão, o combate pela verdade e pela justiça. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Aloysio.
Senador Cássio.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Senador Anastasia, acredito que, nem eu e nenhum dos que já apartearam V. Exª e dos que estão presentes aqui, no plenário, e irão, ainda, aparteá-lo, estamos aqui para lhe prestar solidariedade. V. Exª não precisa dessa solidariedade, como o Senador Aécio bem
destacou. Não estou aqui para, sequer, lhe dirigir adjetivos, como honestidade, probidade, correção, porque,
diante da sua trajetória de vida, o seu testemunho de existência humana, honestidade não é para V. Exª um
adjetivo, mas é, sim, um substantivo. Probidade também é substantivo na sua vida, porque é da sua essência,
da sua natureza, da sua formação familiar, da sua trajetória de vida, e que, portanto, não percamos a capacidade de análise crítica deste momento. Solidários estamos, de forma integral, com a sua dor, com a sua indignação, e este foi um discurso da indignação, mas a sua dor, permita-me, nunca será maior do que o interesse no
Brasil, e, na sua pureza, na sua correção, na sua conduta ilibada, nos substantivos da sua essência humana de
probidade e honestidade, V. Exª está sendo vítima de algo muito mais amplo que o Brasil vive, que é a tentativa de se apagar a luz do quarto e deixar todo mundo igual no escuro. Nós respeitamos e apoiamos o trabalho
do Ministério Público Federal, respeitamos e apoiamos todas as instituições e queremos que essa investigação
seja a mais rápida, célere e eficaz possível, porque a verdade se faz necessária, e a verdade, não podemos deixar
de revelá-la mais uma vez, é que se montou no Brasil o maior esquema de corrupção da nossa história, em que
se tomou, por assalto, uma empresa pública que sempre foi um dos maiores patrimônios do nosso povo e do
nosso País, que é a Petrobras, e, enquanto estamos aqui, na outra Casa, na Câmara dos Deputados, acontece a
oitiva do Sr. Barusco, que revelou, com todas as letras, de forma impassível, que o esquema criminoso começou a ser institucionalizado a partir de 2004, e que antes disso ele recebia US$20 mil, como se isso fosse pouco
dinheiro, para quem amealhou quase US$100 milhões. Então, precisamos situar bem este instante, que não
pode ficar reservado a esse gesto de solidariedade que, simbolicamente, estamos aqui lhe prestando. Sei que
V. Exa não precisa de 1mm de solidariedade de ninguém, porque é o seu testemunho de vida, é a sua história,
é o conhecimento que Minas Gerais tem da sua conduta, mas temos a responsabilidade de entender este
instante, para que possamos posicioná-lo de forma correta em relação a tudo que está acontecendo no Brasil
de extremamente grave, e que tem levado à perplexidade da Nação, com panelaço, com buzinaço. A Presidenta
da República hoje, mais uma vez, recebeu a repulsa do povo brasileiro, exatamente por circunstâncias como
essa. Siga em frente! O Brasil precisa de V. Exa, ereto, firme, corajoso, altivo, como sempre foi. Disso tudo, nós
vamos fazer um Brasil melhor e, mais uma vez, até mesmo com a sua dor, V. Exa terá contribuído para a construção desse País que nós queremos.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exa me permite um aparte?
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Senador Luiz Henrique e, depois, o Senador
Serra. Claro, Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Se puder alternar com...
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – É o senhor, claro.
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O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Nobre Senador Anastasia, basta olhar para V. Exa e
ver a seriedade de um Tancredo Neves, de um Juscelino, de um Renato Azeredo. Que saudade da convivência
com Renato Azeredo e seu cigarrinho de palha! Mas V. Exa representa aquela grande Minas Gerais, berço de
tantos políticos extraordinários. Eu quero dizer a V. Exa que V. Exa sairá absolvido e glorificado desse processo,
eu não tenho dúvida. V. Exa representa aqui para nós a certeza de que o Brasil contará com homens públicos
de primeira qualidade para sairmos dessa crise e avançarmos no novo patamar no nosso País. Eu me lembro
daquela frase: “Minas Gerais não tem mar, mas tem montanhas lindas e tem história”, e V. Exª faz parte da melhor história de Minas.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Luiz Henrique,
pela sua palavra.
Senador José Serra.
O Sr. José Serra (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Sr. Presidente, Senador Paim, meu caríssimo Senador Anastasia, meu Senador e amigo, meu colega de governo Fernando Henrique, lembro que conheci V. Exª quando
era o Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e, posteriormente, Secretário Executivo do Ministério da
Justiça e, naquela fase, aprendi a conhecer e a admirar a qualidade do homem público que V. Exª é e representa. Eu diria que uma Casa Legislativa ou mesmo um partido valem não apenas pelas pessoas que têm, mas
também por aquelas que em certo momento decidem prestar solidariedade ou homenagear. Homenagear V.
Exª, expressar aqui a nossa solidariedade nos traz orgulho. Não vou aqui entrar nas questões que o levaram a
essa situação, quero apenas dizer que nós estamos tão tranquilos quanto V. Exª e que confiamos não apenas
na correção dos procedimentos que agora serão tomados no âmbito do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, pela rapidez que essa questão exige. Temos que ter um processo, um exame,
uma investigação rápida para que essa ignomínia fique de uma vez por todas na lata de lixo da qual nunca deveria ter saído. Como outros Senadores aqui disseram, o que nós temos no Brasil hoje é algo muito diferente
daquilo que aconteceu na nossa história; nós temos hoje a corrupção instaurada como método de governo.
Não se trata de delitos aqui e de delitos acolá que foram praticados nesses últimos anos, trata-se da corrupção
como método de governo, e é isso que nós precisamos mostrar, e é a isso que nós temos que chegar, à prova
disso, para o bem do nosso País, para reconstruir o Brasil. V. Exª terá um papel muito importante como homem
público preparado, como não apenas alto servidor público do Governo Federal que foi, mas como secretário,
como vice-governador e como governador que foi, que marcou época do Estado de Minas Gerais. Portanto, eu
mesmo achava que não havia necessidade que V. Exª se apresentasse para dar qualquer tipo de explicação, até
porque, de tudo que eu vejo em volta, ninguém levou isso em consideração, como algum problema. A ideia
de que se trata de uma farsa, localizada até numa pessoa, é uma ideia generalizada, mas que sirva, esse caso,
para que nós possamos, o País possa ter uma ideia da sua contrapartida. Que é aquilo que se armou no âmbito da nossa maior empresa pública, de uma empresa que foi fruto de muitas lutas históricas, da qual muitos
de nós participamos, até o ponto em que ela foi levada de destruição por ter sido privatizada por um partido,
privatizada por um grupo. Apenas... Quando eu fico vendo, sabendo de maiores detalhes desse processo todo,
daquilo que se chama petrolão, eu fico abismado, porque nisso existe, inclusive, um software de altíssima complexidade. É tão método de Governo, que deve ter tido gente especialista em informática para poder fazer a
montagem de todo esse sistema que envolve dezenas, se não centenas de pessoas, empresas, funcionários de
partidos, indivíduos isolados. Tudo dentro de um esquema, razoavelmente, harmônico, que foi montado. Não
foi por alguma falha desse esquema que se chegaram às denúncias que nós conhecemos. E V. Exª, certamente,
vai estar aqui, – certamente, não. V. Exª vai estar aqui – ao nosso lado, nesta batalha, para revelar ao País aquilo
que aconteceu e para que nunca mais se repita na nossa história, sob pena de colocar em risco o nosso futuro
como Nação, como Nação digna, desenvolvida, e democrática. Meu grande abraço, Senador Anastasia. E mais
ainda, quero dizer, meus parabéns pelo discurso que V. Exª fez hoje aqui, que é um exemplo de serenidade. Se
alguém tinha algum motivo para qualquer tipo de preocupação, assistiu agora a V. Exª, na sua casa, vai ficar
convencido daquilo que nós já estamos. V. Exª é um grande homem público. V. Exª merece nossa homenagem
e nossa solidariedade.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador José Serra, agradeço muito as suas palavras.
Senador José Agripino, por gentileza.
Senador.
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM – RN) – Senador Anastasia, eu me situo ao lado daqueles que,
como o Senador Serra, acham que não haveria necessidade de V. Exª, com a estatura moral e com a vida pública que tem, com o exemplo de vida que deu, vir à tribuna para explicar o que não precisa explicar. A sua vida
pública, por si só, explica. Mas eu entendo a indignação de V. Exª. Entendo pelo seguinte. Eu tenho uma única
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irmã, que mora no Rio de Janeiro, e ela me telefonou – ela tinha ouvido a lista – com ar pesaroso, para fazer um
comentário só: “Mas que coisa. Por que jogaram o Anastasia no meio dessa turma toda? Qual é o objetivo dessa
turma?” É essa a indignação dela, que é a indignação de V. Exª e que é aquilo que quero lhe dizer. Para nós, V. Exª
se situa entre aqueles que têm o direito de cobrar, não de ser acusado. V. Exª, como aqueles que aqui falaram,
tem autoridade moral para continuar cobrando abertura de procedimento e correção de rumo do Governo.
Nós vivemos um festival de acusações, acusações como as de que V. Exª é vítima, baseadas em fatos absolutamente inverossímeis. Há outras acusações que são feitas sem que se saiba de que o acusado é acusado, e ele
é obrigado a aguardar até para poder se manifestar. É um jogo de paciência e de coragem. A classe política,
como um todo, hoje está sendo posta à prova, mas os homens de coragem moral, como é o caso de V. Exª, de
altivez de vida pública, têm de se manter firmes, decididos e, mais do que tudo, unidos, porque é de nós que
o Brasil precisa. E V. Exª pode estar certo de que é um daqueles que o Brasil precisa para corrigir rumos na plano da moralidade da vida pública nacional. Cumprimentos a V. Exª. E fique certo de que estamos e estaremos
juntos sempre, em favor do Brasil.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, eminente Senador José
Agripino.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Oposição/PSDB – PR) – Senador Anastasia, essa tempestade que se abate sobre
V. Exª passará rapidamente, espero, e prevalecerá a verdade, a justiça. Mais alto do que qualquer pronunciamento que poderia fazer hoje ou mesmo mais veemente do que qualquer aparte que seus colegas poderiam
lhe oferecer, fala a sua trajetória política, com o comportamento irretocável, ao longo de muitos anos, na atividade pública. Isso é que importa mais. Eu quero, para não me delongar, subscrever o que disseram os meus
colegas e acrescentar a V. Exª: nós que ouvimos depoimentos pessoais do Senador Aécio Neves sobre V. Exª,
reservadamente, podemos afirmar que são depoimentos ainda mais veementes do que aqueles que são veiculados e publicados. O Senador Aécio Neves tem sido um testemunho acreditado por todos nós da correção,
da idoneidade e da probidade de V. Exª na atividade pública. E é por isto que estamos aqui: não para ser solidários, mas para proclamar a enorme confiança que depositamos em V. Exª.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Caro Senador Anastasia, estou aqui com um amigo
que foi seu colega de secretariado quando o Senador Aécio Neves foi Governador de Minas: ele, Secretário da
Agricultura e V. Exª, Secretário de Planejamento. Também tenho outro depoimento de um querido amigo, o
seu Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que assumiu o Governo quando V. Exª se desincompatibilizou para
disputar o Senado. Bastaria o relato dessas pessoas que conviveram com V. Exª por serem de Minas Gerais para
reafirmar a confiança na sua integridade e no seu compromisso com Minas e com o Brasil. A sua eleição consagradora foi a confirmação da confiança que os mineiros têm em V. Exª. E, quando V. Exª chegou aqui, muitos
dos seus colegas Senadores me diziam: “Preste atenção, conviva e aprenda com o Anastasia – ele é um mestre”.
E tudo que V. Exª fez no seu Estado – e vai fazer pelo Brasil – e em vários órgãos, em vários postos importantes
do Governo Federal, certamente, pesa nessa avaliação positiva e nesse apoio que hoje lhe dão seus colegas,
de vários partidos. Eu sou do Partido Progressista, que também hoje vive, nesse processo, um dilema e uma
crise muito profunda. Nós estamos aqui exorcizando, Senador, o fantasma da dúvida e o fantasma da injustiça. Eu tenho a convicção plena da sua inocência e do equívoco da inclusão do seu nome nesse processo, até
porque, no mesmo caso, já havia sido declarado formal e oficialmente que o senhor não tinha parte nenhuma
nesse processo tão rumoroso. Então, aqui faço esse registro, em nome de duas figuras que respeito muito, o
meu querido colega e amigo Odelmo Leão e também o nosso querido Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, eminente Senadora Ana
Amélia. Agradeço muito as palavras de V. Exª.
A Senadora Lúcia Vânia solicitou um aparte.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Senador Anastasia, eu quero dizer que a serenidade e
a firmeza com que V. Exª fez o seu discurso revelam os valores que V. Exª defende. Eu o conheci como...
(Interrupção do som.)
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Oposição/PSDB – GO) – ... Secretário-Executivo do Ministério, um homem dedicado e aplicado que (Fora do microfone.) ocupou diversas funções públicas conservando essa simplicidade,
serenidade e aplicação. Causa indignação essa denúncia vil e covarde que fazem a V. Exª, mas eu tenho certeza
de que V. Exª, com sua serenidade, com o seu espírito público, revelado no seu discurso, haverá de sair maior,
ainda maior, desse episódio. Meus cumprimentos.
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O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, eminente Senadora Lúcia
Vânia, a quem agradeço o aparte.
O Senador Fernando Bezerra solicitou, também, um aparte.
O Sr. Fernando Bezerra Coelho (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Senador Antonio Anastasia,
venho trazer um testemunho da relação que tivemos durante quatro anos – eu, como Ministro da Integração
Nacional, V. Exª, como Governador de Minas Gerais –, nas diversas parcerias que foram feitas em favor do povo
mineiro. Posso, aqui, de forma independente, dar um testemunho da sua correção, da sua seriedade, da sua
vocação para o serviço público. Passei a conhecer V. Exª como Vice-Governador de Aécio Neves, como coordenador da gestão do governo Aécio Neves e como um dos implantadores de um novo modelo de gestão para
Pernambuco. V. Exª foi sempre fonte de inspiração e de motivação para um novo modo de servir ao povo brasileiro, de servir às populações que nós representamos. O Dr. Arraes costumava dizer que as palavras, quando
são lançadas sem estarem calcadas na verdade, o vento leva. Eu tenho certeza, Senador Antonio Anastasia, de
que essas acusações que lhe são feitas o vento já levou. O que fica são o seu serviço e o seu compromisso com
a causa pública e mais do que isso: a alegria que todos nós temos, no plenário deste Senado Federal, de poder
conviver com V. Exª, com V. Exª, através do seu trabalho, enriquecendo esta instituição.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, eminente senador Fernando Bezerra. V. Exª me deixa muito feliz com suas palavras.
Eu queria, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, agradecer a paciência...
O Sr. Garibaldi Alves Filho (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senador Anastásia, permite um aparte?
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Pois não, Senador Garibaldi. Claro.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Eu também, a exemplo do Senador Fernando
Bezerra, convivi com V. Exª durante os quatro anos em que exerci o Ministério da Previdência e quero dar um
depoimento semelhante do espírito público de V. Exª e da operosidade como V. Exª governou o Estado de Minas
Gerais. Também tenho absoluta confiança de que V. Exª vai demonstrar que continua merecendo a confiança
do povo de Minas Gerais e do povo brasileiro.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, eminente Senador Garibaldi.
O Sr. Roberto Rocha (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – MA) – Senador Anastasia.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Pois não, Senador Roberto Rocha.
O Sr. Roberto Rocha (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – MA) – Permita-me a oportunidade de apartear o pronunciamento de V. Exª para trazer aqui a voz do Maranhão. Eu sou de um Estado um tanto quanto
distante do Estado de V. Exª, mas eu quero aqui não trazer nenhuma solidariedade, mas a voz da indignação,
indignação de um brasileiro que, mesmo à distância, conhece o trabalho de V. Exª em Minas Gerais e no Brasil.
V. Exª, ao lado do Senador e Governador Aécio Neves, fez naquele Estado um modelo de gestão referência para
o Brasil inteiro. Eu tenho uma irmã que mora no Estado de Minas Gerais e, então, estou lá sempre – passei esse
período de Carnaval lá. Sou testemunha do trabalho que V. Exªs – em particular V. Exª, que foi Governador por
último – têm naquele Estado. Sou testemunha disso. E eu fiquei perplexo ao saber que um ex-policial disse que
entregou um valor vultoso nas mãos de uma pessoa que ele não lembra quem é, que aí, depois do resultado
da eleição, essa pessoa disse que talvez seja V. Exª e que, por essa razão, V. Exª está numa lista de pessoas investigadas. Eu acho isso muito sério, porque, dentre tantos, V. Exª é o único que não está lá por conta de uma
delação. Então, eu considero uma temeridade o nome de V. Exª naquela relação, mas absoluta confiança eu e
este Senado demonstramos a V. Exª. Então, fique tranquilo. Eu sei que isso incomoda muito, sobretudo as pessoas de bem, mas fique tranquilo, pois V. Exª tem mais ainda a nossa confiança. Cumprimento, neste momento,
seu companheiro de Bancada o mineiro Aécio Neves, que hoje faz aniversário e merece nossos cumprimentos.
Nossos cumprimentos a V. Exª.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Roberto Rocha,
por suas palavras.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Senador.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – V. Exª, no seu aparte, aponta exatamente
aquilo que eu falava no meu discurso: o único nesse rol que não é objeto de delação é exatamente este Senador que ora se manifesta.
Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB – TO) – Senador, a sua biografia diz tudo sobre a sua história – e não só de homem público. Eu tenho convivido aqui esses poucos dias ao lado de V. Exª, mas não tenho
dúvida de que a inclusão do nome de V. Exª nesse processo interessa, com certeza, a alguém. Eu participei,
como membro, da CPMI e, em momento algum, vi um delator ou qualquer outro depoente falar alguma coisa
que denegrisse o nome de V. Exª. Então, pode ter certeza, Senador Anastasia, de que V. Exª vai provar ao povo
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brasileiro... Essas pessoas que imputaram essa pseudoculpabilidade vão cair, porque a verdade é única e, por
si só, fala mais. Desejo-lhe bastante sabedoria para que V. Exª passe por este momento.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Oposição/PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Ataídes, por suas
palavras.
Eminente Presidente Senador Paulo Paim, agradeço mais uma vez a paciência de V. Exª. Agradeço todos
os apartes e a presença de inúmeros Deputados Federais do meu Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. PT – RS) – Esse foi o Senador Antonio Anastasia, que mostrou toda sua
indignação por estar na lista da famosa Operação Lava Jato.
Como ontem eu já havia me comprometido, passo a palavra, neste momento, ao Senador Gladson Cameli, para que ele possa também fazer o seu pronunciamento.
Aproveito para deixar registrado, em nome da Mesa, os parabéns pelo aniversário ao Senador Aécio Neves.
V. Exª está com a palavra.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que acompanham a TV e a Rádio Senado, meus amigos,
hoje não quero fazer um discurso nesta tribuna, mas sim dialogar de maneira franca com o Brasil e com todas
as famílias do meu querido Estado do Acre.
Já tenho oito anos de vida pública, tendo sido por duas vezes Deputado Federal eleito pelo Estado do
Acre. Chego ao Senado Federal com voto de quase 60% dos eleitores acrianos, que, em outubro do ano passado, me deram a honra e a satisfação de poder continuar a lutar por um Acre melhor.
Por isso, resolvi, na tarde de hoje, esclarecer os fatos com relação à lista que aparece com o meu nome
na Operação denominada Lava Jato. Quero, em primeiro lugar, reafirmar o meu compromisso de campanha e
também o de Senador que sempre é colocar as pessoas em primeiro lugar. Sempre pautei e pauto minha vida
pública pela ética. E aqui reafirmo esse meu compromisso.
Confesso a vocês que me causou indignação ver meu nome na lista do Procurador da Justiça. Por outro
lado, estou tranquilo, pois não deixarei de provar que as acusações supostamente incriminadoras não passam
de devaneio do acusador, uma vez que não se encontram indícios e muito menos elementos para a abertura
da peça administrativa.
Nego, Senador Petecão, com veemência, que não recebo e nunca recebi valores do Partido Progressista
que não estejam devidamente declarados e, mais, aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral, na sua unanimidade e sem ressalva.
Minhas campanhas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, contam com mais de 90% das doações de recursos oriundos do grupo empresarial da minha família, e tenho muito orgulho de afirmar que cada centavo
foi ganho com muito trabalho de forma lícita.
Não sou contra que se investiguem homens públicos. Pelo contrário, sou a favor de que homens públicos
sejam, sim, investigados à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e do respeito ao contraditório.
Hoje, Srªs e Srs. Senadores, estou sendo acusado sem processo e, pior, sentenciado sem defesa. A minha
convicção na Justiça não será abalada. Confio na Justiça e, por meio dela, provarei minha inocência. E comprovarei que não faço parte do mar de lama em que tentam generalizar esta Casa, na qual tenho orgulho de
representar o País e a minha terra amada, que é o querido Estado do Acre.
Desta feita, irei resgatar a honra de quem escolheu o caminho da legalidade para servir o seu País. O Brasil passa por crises sem precedentes: inflação acima do teto da meta; aumento nas taxas de serviços essenciais;
e, pior, os poderes fazendo disso tudo um cabo de guerra para saber quem mais coleciona atos de corrupção.
O País não pode, Sr. Presidente, e não deve parar. Devemos apurar os fatos à luz da Justiça. Vivemos em
um País que lutou para ser democrático, temos instituições consolidadas e, por tudo isso, não podemos nos
furtar ao direito de fazer as reformas que o Brasil e os brasileiros esperam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senador Gladson, permita-me?
Eu sei que eles estão ouvindo o Senador Gladson na tribuna. É praxe, na Casa, a gente cumprimentar
os visitantes. Senão, vocês vão voltar para São Paulo e vão dizer: “Poxa, nós, do Sesi, filhos de trabalhadores e
trabalhadoras... e o Paim não registrou.”
Sejam bem-vindos, alunos do Sesi de São Paulo! Vocês estão ouvindo o discurso do Senador Gladson.
Por favor, Senador!
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Quero agradecer o apoio, neste momento
tão difícil, da minha família, dos meus amigos, dos acrianos, de todos os brasileiros. Obrigado também pelas
mensagens de solidariedade e de confiança que estou recebendo nas redes sociais.
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Assim, encerro este pronunciamento, protestando contra a fragilidade dos indícios que sustentam a
abertura das investigações contra mim. Peço a compreensão e a paciência do povo acriano. Que não se fiem
nas mentiras que por aí são divulgadas, até que tenha a oportunidade de defender e provar a minha inocência
Era o que eu tinha a dizer.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Senador!
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Senador Omar!
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Gladson, depois eu gostaria...
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Eu quero dizer que sou testemunha do trabalho que a sua
família realiza lá no Amazonas, no Acre, e não é de hoje; ela tem uma história dentro do Estado do Amazonas. O
Procurador-Geral abriu um precedente muito sério. Se aquilo que V. Exª está dizendo de que recebeu um valor
do Diretório Nacional do seu Partido e que esse valor está sob suspeita, eu quero fazer um alerta a esta Casa:
todos nós estamos sob suspeita. Não há ninguém aqui que não esteja sob suspeita, se recebeu recursos do seu
diretório nacional. Independentemente de partido, nós temos que saber a origem do dinheiro que chegou aos
diretórios nacionais para as campanhas no Brasil. Não dá para você dizer que fulano recebeu, esse dinheiro é
legal, e esse aqui não foi negociado. Porque, se é depositado um dinheiro na conta do partido, do PP,...
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – E que é aprovado pelo próprio Tribunal.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD– AM) – ... que é aprovado pelo Tribunal, o que é honesto, o que é
desonesto? O que é que um partido está negociando na calada da noite e o que é negociado com transparência? Eu vi hoje e fico estarrecido, sabe por quê? Parece que o Brasil vai por um caminho que me preocupa,
me preocupa. Preocupa porque, por meio de um depoimento dado hoje por um gerente da Petrobras, Senador Paim – e eu não estou falando de presidente, não; eu não estou falando de diretor; eu estou falando de
um gerente da Petrobras –, ele admite que recebeu US$100 milhões – veja bem! – e que distribuiu os outros
milhões para apaniguados políticos que o colocaram lá. A Nação está estarrecida. O que vai acontecer dia 15,
que eu acabei de falar há pouco, Senador Gladson, é que não se iludam aqueles partidos que estão dizendo
“isso não é nada comigo”. Não! É conosco sim. A Nação brasileira não está fazendo uma manifestação contra
a Presidenta Dilma, não. Ela não está fazendo uma manifestação pró-ninguém, não. Ela está fazenda uma manifestação a favor dela própria neste momento; não é a favor de político, não. Todos nós estamos neste momento nesta mesma teia. Então, há de se separar o joio do trigo. Em relação a todos os partidos – a todos os
partidos políticos, inclusive ao meu, que recebeu dinheiro de empreiteira –, há de se buscar da onde veio esse
dinheiro. Se esse dinheiro é lícito ou não. Porque eu não acredito que o proprietário da empresa A, B ou C ache
a gente bonito e por isso que vai botar dinheiro na nossa conta. Eu não acredito nessa história da carochinha.
Não acredito que um empresário vá deixar de ter mais lucro porque gosta do partido A ou B. Não, senhor! É
porque está acontecendo isso. Então, a partir do momento em que V. Exª faz um depoimento e cita que os
R$100 mil que foram depositados na sua conta saíram da Direção Nacional do PP, todo o dinheiro distribuído
pelo PP nacionalmente está sob suspeita, assim como está sob suspeita todo o dinheiro distribuído pelos partidos nacionalmente aos diretórios regionais. Não há: “O meu o dinheiro é honesto, e o dele é desonesto.” Ou
são honestos todos ou não é honesto o de ninguém. Por isso, Gladson, quero aqui lhe dizer o seguinte: sei o
sofrimento do seu pai e da sua mãe neste momento. Minha relação de amizade com eles é de há muitos anos
e com a sua família toda. A minha solidariedade a você e a sua família. E espero que o Brasil possa pedir uma
investigação de fato nas distribuições que foram feitas a partidos políticos. E, aí, parece que alguns partidos
têm direito a mais dinheiro do que os outros. Não é? Se você for ver, o partido A tem direito a mais dinheiro do
que o outro. Nós temos é que investigar isso. E acabar com este negócio: “Olha, eu não tenha nada a ver com
isso ou eu tenho tudo a ver com isso.” Ninguém vai para esta tribuna dizer que é culpado. Ninguém vai assumir
a tribuna e dizer: “Eu sou culpado, eu sou o responsável por isso.” Por quê? Porque, na realidade, se o diretório
nacional vem, esse dinheiro não está escrito, é para “a”, é para “b” ou para “c’. É depositado no diretório nacional,
e ele distribui para os diretórios regionais.É preciso que a gente tome providências em relação a essa questão,
principalmente o Senado. Se a gente quiser investigar mesmo, vamos começar a investigação pelas contribuições dadas aos partidos políticos nacionalmente para saber se todo o dinheiro que foi gasto nessa eleição de
2014 teve origem decente, se ele teve origem... “Ah, eu quis fazer essa contribuição.”; ou não: “Eu fui obrigado
a fazer essa contribuição!”, como a gente está ouvindo muito falar. Era isso, Paim! Era esse, Senador Gladson, o
aparte que eu queria fazer a V. Exª.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Senador Gladson!
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Muito obrigado Senador Omar.
Passo a palavra para o Senador Sérgio Petecão.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Senador Gladson, com certeza o seu pronunciamento
é um pronunciamento muito esperado lá no meu Estado, no Estado do Acre. Estive esse final de semana lá e
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acompanhei a mídia do Acre. Tive o prazer de, nestes dois dias aqui – na segunda-feira cheguei –, conversar
com V. Exª. Almoçamos juntos hoje, e sei do seu sentimento. Vi a denúncia que foi feita contra V. Exª. Na verdade,
fiz questão de pegar uma cópia dessa denúncia. E não é o “Gladson”; é o “Gladison” – é com “i”. “Gladison”! Não
é o nosso Gladson lá do Acre; é o “Gladison”. Mas, como o Senador Omar Aziz disse, que o conhece e conhece
a sua família, eu também o conheço, tenho o prazer de gozar da amizade da sua família, da sua mãe, dos seus
primos lá em Cruzeiro do Sul e de toda a sua família. Participei diretamente da sua campanha. Você foi o meu
Senador. Participei diretamente da sua campanha, uma das campanhas mais bonitas que nós já tivemos no
Estado do Acre. Enfrentamos toda a estrutura do Governo, e você, com esse seu jeito, jeito de menino, mas com
muita garra, com muita vontade, conseguiu ter êxito. Tentei, ajudei na articulação atrás de recursos, você sabe
disso: fomos buscar juntos, tentando, batemos em algumas portas atrás de recursos. E me preocupei Gladson,
do fundo do meu coração. Hoje talvez você não vai ter o prestígio que teve o Anastasia, dos apartes. Mas hoje...
E eu acho que o Senador Anastasia fez uma bela defesa e tem que vir mesmo. Ora, se você não deve nada, você
tem que vir à tribuna! Eu o parabenizo, Gladson. Hoje, quando conversamos, a expressão mais usada por V. Exª
foi: “Eu quero que apure! Eu quero que apure, Petecão! Estou lhe falando do fundo do meu coração. Eu quero
que apure porque eu não devo nada, eu não devo nada!”. Olha, Gladson, talvez você não vá ter a oportunidade
de fazer o reparo que uma denúncia dessas faz na vida de um Parlamentar, na vida de um cidadão, na vida de
um ser humano. Você não vai ter oportunidade mais! Mas pode ter certeza, eu confio em você, eu confio em
você porque conversei com você, que, com os olhos cheios de lágrimas, disse: “Petecão, eu sou inocente.” Só o
tempo vai se encarregar de lhe dar a oportunidade de – se Deus quiser, desta tribuna que V. Exª está usando
hoje – voltar e mostrar que V. Exª realmente é inocente. Eu vi a denúncia: o fulano recebeu um recurso, que
passou para o PP e o PP teria lhe feito uma doação. Ora, é como disse o Senador Omar, se todos os Parlamentares que receberam recursos de seus partidos tiverem que ser penalizados, vai ter que penalizar muita gente
aqui. Vai ter que penalizar muita gente. Então, meu amigo, levante a cabeça! Sei que V. Exª está sofrendo, pela
sua idade, não está acostumado a deparar com situações como essa; sei do sofrimento por que a sua família
está passando, de Cruzeiro do Sul a Manaus, mas no momento em que tomamos decisões de homem público,
a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Essa é apenas uma situação. Você sabe! Eu, pelo menos, já respondi a um processo no meu Estado, Senador Presidente Paim: atiraram na minha casa, e, com menos
de 24 horas, o diretor de polícia – o diretor de polícia! – me fez uma acusação de que eu teria dado os tiros na
minha casa para tentar tirar proveito político de uma situação dessa. Fui representado aqui, no Conselho de
Ética, pedindo minha cassação. O Presidente Sarney foi quem arquivou o processo, porque não tinha sentido
nenhum, era um negócio sem pé e sem cabeça. V. Exª vai chegar a esse momento. Se Deus quiser, esse mesmo
Ministério Público que o está acusando vai inocentá-lo, porque não há provas. O que existe aí é uma denúncia, apenas uma denúncia. Agora, infelizmente, hoje, V. Exª já paga um preço muito caro, porque jogaram todo
mundo na mesma vala. Está todo mundo na mesma vala. Hoje, no nosso Estado, paga-se um preço muito caro,
porque a imprensa lá é governista e não vai perdoá-lo. Neste momento, só tenho de lhe desejar boa sorte. Levante a cabeça, com firmeza, porque aqueles 60% do povo acriano, pode ter certeza, ainda continuam do seu
lado. Não será uma denúncia dessas que vai manchar, que vai macular sua bonita carreira. Boa sorte, amigo!
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Muito obrigado, Senador Petecão.
Quero conceder um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Caro Senador Gladson Cameli, V. Exª é do meu Partido, que vive uma das suas crises internas mais difíceis. Não é o único Partido a enfrentar essas dificuldades. Na
política, é como a teoria da mulher de César: não basta ser honesto, é preciso provar que é honesto e parecer
honesto. Então, tenho a convicção de que essa manifestação pública de V. Exª tem sinceridade, tem compromisso, especialmente com os eleitores do Acre que o mandaram para cá. Até adversários políticos seus me deram
a ideia do equívoco que havia sido feito quando da inclusão do seu nome nessa lista de investigação. Quando
V. Exª abre seu sigilo fiscal, bancário e telefônico, essa é a prova muito clara da disposição de esclarecer todos
esses fatos. Essa é a maneira mais correta que um homem público tem para provar sua inocência.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Ao meu colega de Minas Gerais, concedo um aparte.
O Sr. Zeze Perrella (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – Senador Gladson, V. Exª iniciou sua carreira política há pouco tempo e, tão jovem, já é Senador da República. O que a gente espera é que essas lições, essas
injustiças sirvam para moldá-lo. Infelizmente, a gente aprende apanhando. E, na política, às vezes, dá vontade
de desistir de ser político, exatamente por causa das injustiças. Para a imprensa, todo mundo é culpado até
provem o contrário. Só que essa prova em contrário, às vezes, leva dois, três, quatro ou cinco anos para acontecer. Eu estava vendo hoje o depoimento do Sr. Pedro Caruso, não sei se o nome é esse. Eu fiquei estarrecido
com o depoimento. Fiquei estarrecido! Ele convence qualquer um. Eu, como político, fiquei com vergonha até
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de ser político, até de ser político! Você imagina como é que estão se sentindo aquelas pessoas simples, lá dos
rincões, quando veem uma pessoa do terceiro ou quarto escalão da Petrobras com R$300 milhões, que, como
ele confessou, ele roubou da conta dele! Agora, o que acho estranho? As doações políticas feitas por partido.
O PP as fez, todos os partidos as fizeram. O PT as fez. Por que a Presidente da República também não está indiciada? Ela recebeu recursos também do PT. Eu não estou aqui acusando ninguém. O que estou dizendo é
que o que vale para o senhor tinha de valer para todos. Quando se bota um homem como Antonio Anastasia
na lista, essa lista para mim já perdeu a credibilidade por si só, porque Antonio Anastasia – posso dizer, porque eu o conheço – é uma das pessoas mais íntegras que conheci na minha vida. Estou conhecendo-o agora.
Já sofri também injustiças mil. Sou político desde 1998 e estou aqui. Há pouco tempo, como o senhor soube,
um safado de um piloto enfiou 450kg de cocaína no meu helicóptero, no helicóptero dos meus filhos, meu irmão! Nem o Fernandinho Beiramar colocaria cocaína no helicóptero dos filhos dele. A gente não consta sequer
como testemunha. O helicóptero já está de volta à minha família. A gente não consta sequer como testemunha
nesse processo. E a mídia me massacrou durante 90 dias. Isso, agora, custou a eleição do meu filho, que era
Deputado Estadual e que estava vindo para a área federal. Usaram isso de maneira torpe, como, acredito eu,
estão fazendo com V. Exª. Então, fique tranquilo! V. Exª vai dar a volta por cima. V. Exª tem a confiança dos seus
Pares. Se, amanhã, V. Exª estiver envolvido com isso, para mim vai ser uma decepção grande. Tenho a consciência de que não está envolvido. Nós que estamos na classe política sabemos quem é quem nisto aqui, neste
jogo. Há 600 Parlamentares hoje. Se há 50 envolvidos, todos nós somos ladrões para a mídia aí fora. Hoje, eu
estava vendo o depoimento de um funcionário da Petrobras. Um só levou R$300 milhões confessos. Ele é um
peixinho pequeno nessa rede. Não estou aqui para acusar colegas, porque sei como é que a imprensa gosta
de pegar a gente na sacanagem. Nós somos culpados até provem o contrário. Então, tenho a certeza de que V.
Exª não vai ter de provar sua inocência, não! Eles é que vão ter de provar sua culpa. E, na maioria das vezes, são
irresponsáveis. Quero me solidarizar também com nosso ex-Governador Antonio Anastasia, porque, se posso
botar a mão no fogo por alguém, por ele eu colocaria. Estou conhecendo V. Exª agora e tive a melhor das impressões. Mas tenha a cabeça erguida, que V. Exª vai sair dessa e vai provar que nada tem com isso. É o que a
gente espera. Muito boa sorte!
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Muito obrigado, Senador.
Antes, para concluir, Sr. Presidente, quero pedir à população brasileira, ao meu Estado, o Estado do Acre,
que me dê esse crédito, para eu provar que isso tudo não passa de acusações levianas.
Está à disposição da Justiça brasileira, do Ministério Público Federal, o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico, porque quem não deve não teme. Vou provar minha inocência.
Quero agradecer a todos que me apartearam, aos demais Senadores.
Peço a esta Casa: vamos fazer as grandes reformas de que nosso País precisa.
Meu muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Senador Gladson Cameli, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora
Fátima Bezerra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de saber se ainda há espaço para inscrição no período de comunicação inadiável? Se houver
espaço, eu gostaria de solicitar minha inscrição a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Querida Senadora, não temos esse espaço, mas temos espaço para falar pela Liderança do nosso Partido. É possível que V. Exª fale com o Líder Humberto para que ele encaminhe um requerimento. Basta um entendimento, e eu já inscrevo V. Exª pela Liderança.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Sr. Presidente, então, eu pediria a compreensão do nobre Senador...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pode falar pela ordem.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Sr. Presidente, em nome da Andifes, que é a
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, quero convidar os Senadores
(Fora do microfone.)...
O.k.! Estava sem som.
Pois bem, Senador Amorim, em nome da Andifes, que é a Associação Nacional que representa os reitores e as reitoras, que representa os dirigentes das instituições de ensino superior, ou seja, das universidades
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federais, quero convidar os caros colegas Senadores e Senadoras para um café amanhã, às 8h30, no Anexo IV,
no 10º andar. Esse café, Sr. Presidente, tem exatamente o objetivo de marcar o lançamento da retomada da
Frente Parlamentar em Apoio às Universidades Federais.
A Frente, como todos nós sabemos, é um espaço de perfil plural, de caráter suprapartidário. É muito importante que tanto os Deputados e as Deputadas como os Senadores e as Senadoras possam participar dessa
Frente por tudo que ela significa no que diz respeito à defesa das universidades federais, que muito representam, do ponto de vista estratégico, para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso País.
Quero dizer a V. Exª que a Frente está sendo retomada por iniciativa da Deputada Margarida Salomão,
do PT de Minas Gerais, e por nossa iniciativa aqui, no Senado.
Sem maiores delongas, gostaríamos muito de contar com a presença dos Senadores e das Senadoras
amanhã, às 8h30, no lançamento da retomada da Frente Parlamentar em Apoio às Universidades Federais. Os
reitores e as reitoras de todos os Estados da Federação já estão em Brasília e participarão do ato de lançamento
da retomada da Frente Parlamentar em Apoio às Universidades Federais.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge
Viana, pedindo desculpa ao Senador Eduardo Amorim, quero apenas pedir a inclusão extrapauta do Requerimento nº 95, de 2015, que dispõe sobre a realização de sessão especial sobre a Ordem DeMolay.
Era só isso, Sr. Presidente.
Peço desculpa ao Senador Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Peço à Assessoria da Mesa...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço desculpas ao Senador Eduardo
Amorim, que é o próximo orador inscrito e que já está na tribuna, porque nós estávamos interrompendo o
seu tempo.
Peço só cinco minutos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador, o senhor tem todo o crédito.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, especialmente o Senador Valadares e a Senadora Maria do
Carmo, colegas Senadores do meu Estado, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que
nos acompanham pelas redes sociais, hoje, meu Estado, o Estado de Sergipe, amanheceu muito triste.
Perdemos um dos mais importantes médicos do nosso Estado, um dos pioneiros na Pediatria de Sergipe, ícone da sua especialidade. Refiro-me ao amigo, ao professor, ao mestre, ao pai, ao doutor, ao grande ser
humano Dr. Hyder Bezerra Gurgel.
Cearense de Lavras da Mangabeira, Senador Elmano, da sua terra, também da terra do Senador Eunício,
ele escolheu Sergipe para viver, a convite do seu irmão mais velho, o também colega, grande obstetra, professor
também da nossa universidade e, portanto, formador de muitos outros médicos, não só publicamente falando,
mas também no seio de sua família, o então colega e amigo Dr. Hugo Gurgel, que fez o convite ao Dr. Hyder
para morar em Sergipe. Lá eles fizeram história. Lá eles ajudaram a construir a saúde pública do nosso Estado,
atendendo gente independentemente da classe social, mas, sobretudo e principalmente, os mais pobres e os
mais esquecidos. Eram verdadeiros cientistas, verdadeiros profissionais humanos vocacionados.
O Dr. Hyder, junto com seu irmão, Dr. Hugo Gurgel, atendeu, por longos anos, o povo pobre do nosso Estado, no Hospital de Cirurgia, na Clínica Santa Helena, na Clínica Santa Lúcia ou na Clínica São Domingos Sávio.
O Dr. Hyder, pioneiro, ao lado do Dr. João Cardoso Nascimento Júnior, criou o Centro de Puericultura
Martagão Gesteira, empreendimento que, posteriormente, foi transferido para a Casa Maternal Amélia Leite,
Senadora Maria do Carmo – a senhora a conhece muito bem e a ajudou; com certeza, continua ajudando-a,
porque é a sua vocação –, além de ter sido um dos fundadores da cadeira de Pediatria da nossa Universidade.
Fui aluno, com muito orgulho, do Dr. Hyder. Fui aluno, com muito orgulho, do Dr. Hugo, meu amigo e
colega Senador Elmano.
Aqui, Sr. Presidente, precisamos citar dois dos seus mais importantes feitos pela saúde das crianças sergipanas, que, com certeza, foram verdadeiros marcos: o Centro de Reidratação Dr. Edélzio Vieira de Melo, que
conseguiu diminuir, em muito pouco tempo, o número de óbitos infantis por distúrbios gastrointestinais, muito
comuns à época; e a Clínica São Domingos Sávio, que ainda hoje existe, a primeira clínica particular e também
pública do Estado de Sergipe que, em 1974, foi reconhecida como sendo de utilidade pública. Trabalhei na
clínica São Domingos Sávio, Senador Elmano, fiz muitas cirurgias.
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Ele foi ainda secretário municipal de saúde no segundo mandato do então Prefeito de Aracaju, Godofredo Diniz. Presidente da Sociedade Médica, da nossa Somese, em 1960 e, desde 2001, integrava a Academia
Sergipana de Medicina.
Cito aqui parte do pronunciamento que o Dr. Hyder fez por ocasião da posse na Presidência da Academia Sergipana de Medicina em 2001:
Fui fisgado quando cheguei às terras sergipanas em plena Semana Santa, pelos olhos fascinantes de uma
garota loirinha, de sorriso comedido, com o rosto encantador. Enfim, um broto, uma flor desabrochando, a minha Rosa, que todos me conhecem e a conhecem também. Daí, então, as coisas melhoraram
muito, caminhamos celeremente para o casamento e hoje temos 5 filhos e 10 netos que são o orgulho e
a nossa felicidade.
Como todos nós podemos perceber, o Dr. Hyder Gurgel foi um ser humano exemplar e admirável, um
bom exemplo. Junto a sua amada, D. Rosa, tiveram 5 filhos e 10 netos, como eu já disse, Senador Elmano, e
desses cinco filhos, três médicos: Ronaldo, Roberto e Ricardo; duas filhas, uma enfermeira, Raquel, e, dos 10
netos, 5 encaminhados para a Medicina. Vê-se que está no DNA.
A você, meu amigo, que tive a honra de visitar no último final de semana, mais precisamente no último
domingo à tarde, tenho certeza de que Deus o recebeu de braços abertos. O vi sedado, vi seus últimos momentos.
À viúva, D. Rosa, exemplo vivo, aos filhos Ricardo, Roberto, Ronaldo, Rosana e Raquel, às noras, aos genros
e netos, os meus sinceros sentimentos. Não foram só vocês que perderam. Sergipe perdeu e perdeu muito.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Senador Eduardo Amorim,
V. Exª me concede um aparte?
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Com toda a certeza, Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Quero me somar a V. Exª
nesse sentimento expresso, na tribuna do Senado, pelo desaparecimento do Dr. Gurgel, médico que, pela sua
capacidade profissional e desenvoltura como médico, conseguiu granjear o respeito, a simpatia e a amizade
de todos os sergipanos que tiveram o privilégio de ficar perto dele. Eu fui um deles. Não tanto quanto V. Exª,
porque V. Exª é colega dele e de sua família, mas sempre tive uma admiração muito grande por ele e por sua
família. Aproveito, então, este ensejo, em que V. Exª faz uma homenagem tão emocionante, tão merecida a
um homem que tudo fez para se tornar um bom profissional, um bom chefe de família, um cidadão exemplar,
para me congratular com V. Exª por esse ato de religiosidade, de fé cristã ao se associar ao sofrimento da família do médico. Como Senador da República, V. Exª cumpre com o seu dever de cidadão sergipano, de médico,
de homem que sabe reconhecer o valor dos nossos concidadãos de Sergipe.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Muito obrigado, Senador Valadares. Obrigado por suas palavras, que também nos emocionam.
Senador Elmano, de Lavras da Mangabeira. Conheci Lavras da Mangabeira.
O Sr. Elmano Férrer (Bloco União e Força/PTB – PI) – Meu nobre Senador, com muita tristeza, eu me
associo a todos os familiares do Hyder e Hugo, sobretudo lembrando a memória do seu pai, José Gurgel, que
deixou a nossa cidade de Lavras da Mangabeira quando eu ainda era criança. Mas tenho uma longa e grande
recordação de toda aquela prole do José Gurgel, que foi uma referência no comércio da pequena cidade de um
nome tão grande, Lavras da Mangabeira. O pai do Hyder, do Hugo, bem como seus outros filhos caracterizaram,
à época, o comércio da nossa cidade, inclusive o meu pai, que também era um grande amigo da família Gurgel.
Eu queria também, como conterrâneo do Hyder, de todos os irmãos e familiares, prestar, nesta oportunidade,
a minha solidariedade e externar a minha saudades de todos eles, que conheci ainda na minha infância. Então, eu me associo ao nobre Senador e a todos os familiares do nosso grande e imortal médico Hyder Gurgel.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Muito obrigado, Senador Elmano, conterrâneo
que é também dos nossos dois grandes mestres, Doutor Hyder e Doutor Hugo. Hoje perdemos Doutor Hyder.
Segundo os familiares, suas últimas palavras foram, entre outras, direcionadas à Dona Rosa, abre aspas:
“Rosa, a você e a Deus devo tudo que tenho”, fecha aspas.
Sr. Presidente, para finalizar, quero dizer que Sergipe continua triste não só com a perda do Doutor Hyder
Gurgel. Quero aqui também me solidarizar com a família do Prefeito Claudionor Vieira de Melo, que faleceu na
manhã de hoje, provavelmente de enfarte fulminante; solidarizar-me com o povo do Município de Cedro de
São João, terra da nossa Senadora Maria do Carmo, bem como com a jornalista Rita Oliveira e toda a sua família, pelo falecimento de sua mãe, Dona Laurita Oliveira.
Como vocês veem, Sergipe acordou hoje muito triste por perdas expressivas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que me permita fazer uma comunicação sobre uma iniciativa que tomo hoje e que se
refere a um fato muito grave ocorrido no dia 5 de março último.
A imprensa toda noticiou – V. Exª deve ter acompanhado – a invasão de uma reunião do CTNBio, que é
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, um órgão do Governo Federal ligado ao Ministério da Ciência
e Tecnologia e que integra o Sistema Brasileiro de Biossegurança, previsto na Lei de Biossegurança. Esse órgão
se reunia para examinar a segurança, digamos assim, do cultivo no Brasil, sob a ótica técnica, científica, de eucalipto geneticamente modificado – e V. Exª, engenheiro florestal dos bons, dos competentes, sabe avaliar a
importância do tema.
Acontece, Sr. Presidente, que essa reunião foi invadida por um grupo de cerca de 200 pessoas, que se
reivindicavam membros de dois movimentos ditos sociais: um deles, chamado Via Campesina; e outro, o já
tristemente célebre pelas suas algazarras e estripulias, o MST.
Esses elementos, primeiro, se instalaram ali, no anfiteatro da Agência Espacial, e depois invadiram a reunião. Tão logo o assunto da biossegurança dos eucaliptos geneticamente modificados foi colocado em debate,
essas pessoas passaram a agredir os membros da CTNBio, passaram a injuriá-los, a ofendê-los, a ameaçá-los.
Depredaram o auditório onde se realizava a reunião e reivindicavam para si, como fanfarrões, o direito de se
opor, pela violência, a qualquer forma de deliberação sobre organismos geneticamente modificados –finalidade para a qual esse órgão foi criado por lei no Congresso Nacional.
É um fato gravíssimo, Sr. Presidente, porque é uma agressão cavernícola, é uma agressão de cunho
fascista a cientistas, a pessoas que estão ali, a convite do Governo, cumprindo uma missão cidadã, sem
nenhuma remuneração. E uma missão da mais alta relevância, porque se trata de examinar a introdução, no
Brasil, de organismos geneticamente modificados, que poderão servir para cultivo de plantas mais produtivas,
mais seguras, para a produção de alimentos, vacinas, enfim, toda uma série de finalidades para as quais este
organismo foi criado.
É um fato muito grave. É uma agressão à lei, à ordem, à ciência, e que já foi objeto hoje, nesta manhã, de
uma moção de repúdio aprovada por iniciativa do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, o Senador Cristovam Buarque.
Eu estou comunicando à Casa que envio, hoje, ao Sr. Ministro da Justiça um expediente – já contendo
inclusive elementos probatórios, porque há nomes identificados de pessoas, esses fanfarrões que alardearam a
sua onipotência para impedir a reunião legítima de um órgão público – pedindo ao Sr. Ministro da Justiça que
acione a Polícia Federal, porque é crime a ser apurado pela Polícia Federal. S. Exª já manifestou aqui, perante
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o desejo de ser acionado todas as vezes que os Srs. Senadores, os membros desta Casa, vissem a necessidade de uma intervenção da Polícia Federal – e é isso o que farei.
Quero também, Sr. Presidente, registrar o fato de que o Ministro Aldo Rebelo, a quem procurei logo que
soube desse incidente, mobilizou-se com energia, mobilizou-se com o espírito público que o caracteriza, com
o apreço à ciência, que todos nós reconhecemos. E posso atestar que ouvi do ministro as expressões mais indignadas e preocupadas com esse tipo de descalabro, que já está se tornando, infelizmente, rotina e que precisa ser detido por quem tem responsabilidade para isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Esta Presidência cumprimenta V. Exª,
Senador Aloysio. Agradeço a referência de V. Exª em relação à minha pessoa, como profissional.
Eu confesso que fiquei muito triste com as cenas que assisti pela televisão, fiquei chocado, porque eu
respeito – aliás, todos nós respeitamos – os movimentos sociais. São legítimos e são parte dessa conquista
nossa, que é a democracia. Mas eu não entendo o propósito de se fazer aquilo que nós vimos: a destruição de
pesquisa. Ali é um trabalho feito a partir de recursos públicos, de uma organização pública, de uma instituição respeitada no mundo inteiro. E nós tivemos aquela cena, que nos chocou. Eu, sem dúvida, espero não ver
cenas como aquelas.
Nós vamos agora ver o marco regulatório do acesso à biodiversidade. O que falta muito para um País
igual ao nosso? Falta conhecimento sobre o que temos, falta valorizar o conhecimento das populações tradicionais, faltam mais recursos para as pesquisas.
V. Exª nos ajudou a fazer um novo marco regulatório constitucional. Fizemos uma emenda à Constituição
para que a pesquisa básica seja valorizada, para que a comunidade científica, as universidades, as instituições
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de pesquisa tenham apoio. Isso é incompatível com aquela cena. Não tem como, no século XXI, nós estarmos...
Eu estou querendo respeitar, porque acho que, de alguma maneira, temos que respeitar também os movimentos, não os estamos desrespeitando.
Eu vi uma cena chocante, outro dia, no Iraque...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eles que respeitem a lei!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Estado Islâmico estava destruindo
uma cidade milenar, a expressão da cultura e da arte de quatro, cinco mil anos, quebrando à picareta, à marreta. Com que propósito?
Tomara que os líderes da Via Campesina e do MST possam acertar mais a mão, e terão sempre o meu
apoio na luta que façam em defesa dos seus direitos. Mas aquele tipo de prática, realmente, não pode ter o
aval de ninguém que tenha o compromisso com a ciência, com a tecnologia e com a busca de uma melhor
vida para todos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ia fazer
um registro, mas cabe, porque V. Exª acabou citando o Estado Islâmico.
A maior dor é que aquelas pessoas estavam ali teleguiadas. Elas não estavam ali por elas mesmas; elas
estavam ali orientadas. Há uma orientação por trás disso. E aí vem a fala de V. Exª: Com que interesse? Para quê?
Para chegar onde? Atacar e atingir quem? Porque nós temos uma pluralidade de entendimento da vida, de
filosofia, de ideologia, e estamos aqui fazendo as mesmas perguntas. Chocaram-me muito as cenas, Sr. Presidente. Foi um ataque à pesquisa, à tentativa de avançar, à tentativa de melhorar. Uma Nação não avança sem
pesquisa, era dinheiro público. Acho que a Polícia Federal, realmente, tem de ir a fundo para encontrar aqueles
que tinham o controle remoto na mão, para encontrar quem está com o controle remoto na mão, quem está
teleguiando. Elas não estavam ali por elas mesmas, havia uma orientação de como fazer, como chegar, como
invadir, como praticar.
V. Exª cita o Estado Islâmico. Quero chamar a atenção da Secretaria dos Direitos Humanos. O Estado Islâmico está matando. Há quinze dias, degolou 24 cristãos publicamente e mostrou os vídeos. Anteontem, degolou
quatro jovens homossexuais, publicamente, por serem homossexuais. Sr. Presidente, ninguém tem o direito
de atentar contra a vida de ninguém. Só Deus deu a vida e só Deus pode tirar. Ninguém pode ser atacado moralmente nem fisicamente porque fez uma opção sexual, porque é homossexual, porque essa foi a sua opção.
Sr. Presidente, todo mundo sabe da minha posição nesta Casa, mas eu esperava uma reação da Comissão de Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Eu esperava a mesma reação que
a Presidente teve ao pedir ao Presidente da Indonésia para não matar um traficante de drogas, que ganhou
dinheiro com as lágrimas e o sangue de jovens, de crianças, de adolescentes, com lágrimas de mãe, um traficante que vivia nababescamente – com essa mesma autoridade. E com a mesma autoridade com que a Presidente fez um discurso na ONU, dizendo que é preciso diálogo, diálogo com terrorista. Quatro homossexuais
são degolados e ninguém se manifesta – ninguém se manifesta –, ninguém fala.
Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém. O cidadão faz a sua própria escolha. Aliás,
se Deus nos deu livre arbítrio, quem somos nós para questionar o arbítrio de alguém que toma as suas próprias posições?
Eu aqui faço o meu protesto, como Presidente da Frente da Família e como alguém que lidera um movimento neste País e que liderou contra o PL 122 – e vou continuar fazendo.
O ataque à honra, o ataque à moral e o ataque físico – degolados publicamente! –, como Senador da
República, eu quero repudiar mais esse ato criminoso do Estado Islâmico, que merece e precisa do repúdio, da
atenção e da mão firme do mundo contra esses criminosos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem, Senador Magno Malta.
Sou o próximo orador e, depois, o Senador Ataídes, que está como orador inscrito. A última comunicação inadiável que está anotada... Não vou passar de cinco minutos. Eu queria só aprovar um requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Requerimento n° 136, de 2015, do
Senador Humberto Costa, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
dos trabalhos da Casa, no período de 12 a 19 de abril de 2015, para participar, a partir de indicação da Presidência do Senado, do Parlamento Global numa Conferência com o Banco Mundial, na qualidade de membro
representante do Senado Federal na Organização Mundial de Parlamentares Contra a Corrupção, em Washington, EUA; nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno.
Ele comunica que estará ausente do País de 11 a 20 de abril de 2015.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será publicada a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Requerimento n° 120, de 2015, do
Senador Sérgio Petecão, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
dos trabalhos da Casa, no período de 24 de março a 5 de abril do corrente ano, para participar da 132ª Assembleia da União Interparlamentar, em Hanói, Vietnã; e comunica, nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno,
que estará ausente do País no mesmo período.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Passamos ao Senador Jorge Viana, Vice-Presidente da Casa, a palavra neste momento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que nos acompanham pela TV Senado e Rádio Senado,
mais especificamente todos que nos acompanham no Estado do Acre, a Presidenta Dilma havia marcado uma
visita ao Estado do Acre para quarta-feira e, por conta da agenda intensa que a Presidenta tem vivido, havia
adiado para a próxima sexta-feira. Mas, exatamente agora, acabei de receber a informação do próprio Governador Tião Viana, que está em contato permanente com o Palácio do Planalto – e acabei de falar também com
o secretário pessoal da Presidenta –, de que a Presidenta está mantendo sua ida ao Acre amanhã à tarde.
Isso é uma boa notícia para o povo do Acre. Nós estamos enfrentando uma situação de calamidade pública em Rio Branco, vivemos o mesmo drama em Brasiléia, em Xapuri, e estamos em situação de emergência
em pelo menos uma meia dúzia de Municípios.
Rio Branco tem a metade da população do Acre. Lá as águas chegaram à cota de 18,4 metros.
Isso é inimaginável para Rio Branco, capital do Acre. A maior cheia que tivemos foi em 1997, quando o
rio alcançou 17,66 metros – então, tivemos mais de meio metro acima daquela cheia. A situação é de absoluta
gravidade em Rio Branco. O Prefeito Marcos Alexandre, com sua equipe, está fazendo o possível e o impossível. Toda a sociedade está solidária, ajudando, trabalhando, os voluntários. O Governador Tião Viana tendo que
socorrer vários Municípios ao mesmo tempo, com sua equipe. Obviamente, o Governo Federal também está
cumprindo seu importante papel de ajudar.
Eu não sou daqueles que não reconheço a ajuda. Ao contrário. Hoje, no Diário Oficial da União, saiu, em
ajuda para Assis Brasil, a liberação de R$57.238,00; também para Sena Madureira, R$222.566,00; Epitaciolândia,
que é um Município vizinho a Brasiléia, divididos pelo Rio Acre, R$647.706,00, para fazer frente às despesas
de socorro e assistência que esses Municípios tiveram; para o Município de Xapuri, foram liberados, conforme
o Diário Oficial da União de hoje, R$724.299,00; e, para Rio Branco, uma parcela de R$2.941.240,00. O Prefeito
Marcos Alexandre está aplicando esse recurso na assistência, pagando as contas contraídas e as dívidas contraídas durante a cheia.
Devo dizer que, para Brasiléia, onde vivemos um caos, calamidade pública instalada, estará no Diário Oficial que deve ser publicado amanhã – é bom que se diga, porque, por um problema técnico, não foi divulgado
hoje –, a liberação de R$1.289.000,00 para fazer frente à situação grave de Brasiléia. Desses R$1.289.000,00,
R$646.000,00 serão direto para a Prefeitura e R$643.000,00 via Governo do Estado, que deu assistência quando
da situação gravíssima vivida em Brasiléia.
Eu agradeço o Governo da Presidenta Dilma, o Ministro Gilberto Occhi, Ministro da Integração Nacional,
e cumprimento a equipe da Defesa Civil, que nos tem ajudado. Devo dizer que, hoje de manhã, quando anunciei esses recursos, alguns colegas questionaram, dizendo que era pouco. Olha, toda ajuda é bem-vinda. Devo
esclarecer que esses recursos são exclusivamente para uma primeira fase de assistência e socorro às vítimas.
Mas eu mesmo coordenando uma equipe que trabalhou comigo na Prefeitura, no Governo, nos oito anos do
Governo, tendo à frente o ex-Secretário Gilberto Siqueira, trabalhamos sexta, sábado e domingo na Prefeitura, junto com técnicos do Estado e da Prefeitura, organizando uma proposta de reestruturação urbana de Rio
Branco. Essa proposta vai necessitar de um investimento de mais de R$200 milhões. É um trabalho da maior
importância para ser executado em Rio Branco pelo Prefeito Marcos Alexandre e pelo Governador Tião Viana,
que tem sido incansável na busca de dar assistência aos Municípios, às populações atingidas – também está
trabalhando uma proposta na área de habitação.
Senador Petecão, nós acabamos de confirmar que a Presidenta vai amanhã ao Acre – ela havia adiado
para sexta-feira. Estou informando V. Exª, porque é importante, sei da preocupação de V. Exª. Então, amanhã, à
tarde, a Presidenta deve estar no Acre. Há menos de dez minutos, ela tomou essa decisão.
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E acho isso bom, porque tem que ir agora, no momento em que a população está enfrentando o maior
drama. Alguns estão começando a voltar para casa, mas o Rio Acre ainda está na cota de transbordamento, a
cidade ainda está tomada pelas águas. A situação é tão grave que o rio já baixou dois metros e a maior parte
dos desabrigados ainda continua nos abrigos, como me passou, ontem à noite, em uma reunião na Prefeitura,
o Prefeito Marcos Alexandre.
Então, eu coordenei, na sexta-feira, no sábado e no domingo, um trabalho na Prefeitura de Rio Branco,
que tem à frente o Gilberto Siqueira, que convidamos para, se pudesse, ajudar-nos no Acre com 20 técnicos da
Prefeitura – alguns do Governo e outros que estão até na iniciativa privada. Estivemos trabalhando uma proposta de reestruturação e reconstrução de Rio Branco. Aí, sim, será uma soma grande de recursos. Esse projeto
está sendo detalhado e certamente passará de R$200 milhões, porque não dá para querer fazer frente ao drama
que os bairros estão vivendo, que a população está vivendo – seja em Xapuri, em Brasiléia, em Epitaciolândia
e em Rio Branco, onde vive mais da metade da população do Estado –, com poucos recursos.
Estou agradecendo essa ajuda que está indo direto para os Municípios, está chegando a todos os Municípios atingidos, porque toda ajuda é bem-vinda, mas estou dizendo que isso é para o socorro e assistência. A
reconstrução de nossas cidades, a reconstrução da vida das famílias vai consumir muitos milhões de reais e vai
ter de existir políticas públicas específicas com linhas de crédito, como estamos esperando que saia no BNDES
PER, que é um programa que empresta dinheiro para as áreas que vivem em calamidade pública. Já fiz contato
com o BNDES, com o Ministério da Fazenda e com a Casa Civil. Estou esperando que a Presidenta possa anunciar para todas as empresas, independentemente de seu porte, e, também, renegociando a dívida de quem já
tenha contraído uma, porque uma alagação emendou com a outra, alongar em quatro meses as parcelas, ficar
quatro meses sem pagar e ter a possibilidade de um novo financiamento com juros subsidiados para que o
setor do comércio e da atividade empresarial possa ser reconstruído. Isso é fundamental.
Agora, os investimentos das Prefeituras e do próprio Governo do Estado, nós vamos ter que trabalhar
propostas tecnicamente bem consistentes, e é essa a contribuição que eu estou dando como técnico, ex-Governador e Prefeito. Trabalhei esse fim de semana, estamos construindo uma proposta, que eu diria possui uma
consistência muito grande tecnicamente, para apresentarmos ao Governo Federal, para que o Município de
Rio Branco possa ser reconstruído naquelas áreas em que a cheia do Rio Acre destruiu. Nós ainda não temos
condições de ver o tamanho do prejuízo, só temos uma conclusão, que é unânime: são incalculáveis os prejuízos para a cidade e, especialmente, para a vida das famílias, sejam aquelas que vivem na área rural e perdeu
tudo, sejam aquelas moradoras na cidade.
Na casa dos meus pais, passamos dois dias limpando, dois dias tirando a lama, os entulhos – na casa dos
meus pais. Imaginem os senhores que, agora, pelo menos 20 mil moradias vão passar exatamente pela mesma
situação que o meu pai e familiares, que moram na Seis de Agosto, e amigos nossos estão vivendo.
Eu passo...
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª me permite?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu passo a palavra ao Senador Petecão, que já
havia pedido, e, em seguida, ao Senador Luiz Henrique.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Agradeço, Senador Jorge Viana, pelo aparte e quero
parabenizá-lo. Tenho acompanhado sua luta neste momento de dificuldade por que passa todo o povo do
Acre, para que possamos, dentro das nossas possibilidades, não sei se resolver, mas ajudar, como V. Exª diz. Nós
não sabemos a dimensão dos estragos que foram feitos no nosso Município, principalmente na nossa capital,
mas este é o momento de todos nós darmos as mãos. Alguns entendem como crítica, mas não é crítica. Eu só
não consigo entender, Senador Jorge Viana. Nós tínhamos lá 966 casas. Ora, se nós estávamos com essas casas
prontas, por que não já entregamos para essas mil famílias poderem se acomodar, amenizando o sofrimento?
Eu, na semana passada, o acompanhei também. V. Exª esteve com a Presidente Dilma. Tenho certeza de que
levou a mensagem do povo do Acre e sensibilizou. Eu vi na tribuna várias vezes, pedi que a Presidente fosse
ao nosso Estado, porque a situação é tão grave que eu tenho certeza de que...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Só vendo.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – ...todos os filmes, todas as fotos que foram mostradas
pela imprensa, pela mídia do nosso Estado, você não consegue passar a verdadeira realidade. O que é a verdadeira realidade? Hoje, se você chegar no Taquari, se você chegar na Seis de Agosto...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cidade nova.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – ...aqueles bairros que foram alagados na Baixada da Sobral, onde a população é maior, aquelas águas que vão ficar ali, presas por não sei quantos dias, aquele cheiro
horrível com que aquelas pessoas estão convivendo... Então é preciso levar a nossa Presidente, Senador Jorge
Viana, para sentir, sentir a nossa realidade. Não adianta a gente tentar, sei lá... Nós temos que ter a humildade
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de mostrar a verdadeira dificuldade que estamos passando. Hoje vamos ter uma reunião com o Ministro Kassab. O nosso coordenador da bancada, o Deputado Federal Angelim já chamou toda a bancada para que nós
pudéssemos ter uma reunião com o Ministro Kassab, que é o Ministro das Cidades. Já me coloquei à disposição
para ir. Este momento é de muita união. Às vezes sai uma crítica, mas não é no sentido de tentar prejudicar. Eu
tenho certeza de que o Prefeito Marcus Alexandre deve estar fazendo o melhor, o Governador Tião Viana está
fazendo o melhor, toda a bancada está empenhada, imbuída do melhor propósito. Agora, nós temos uma oportunidade ímpar. Nessa ida da Presidente Dilma, nós temos que mostrar a nossa verdadeira realidade, nós temos
que mostrar o que o povo do Acre passou, está passando e ainda vai passar. Ouvi o Prefeito Marcus Alexandre
dizer que iremos precisar de, no mínimo, cinco anos para recuperar os danos causados por essas enchentes
só na capital. Como o senhor disse, nós não temos ainda a dimensão da destruição que houve na nossa zona
rural. Eu estive lá no Belo Jardim, ali na beira do rio, lá no Belo Jardim, lá naquela comunidade do Belo Jardim.
O pessoal perdeu tudo, Jorge. Perdeu tudo. Catuaba, Belo Jardim...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Panorama, tudo.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Panorama. Naquela região, o pessoal perdeu tudo.
Aquele pessoal que tinha piscicultura, foi tudo embora.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Até Porto Acre, inclusive.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – E Porto Acre agora está sofrendo, a enchente chegou
lá. E com certeza...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vinte e um metros, o nível.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) – Então, Senador Jorge Viana, eu o parabenizo. Tenho
acompanhado o seu trabalho e espero que nós possamos, se Deus quiser, mostrar para a Presidente Dilma a
nossa verdadeira realidade. Obrigado e parabéns, Jorge.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Bem, rapidamente, obrigado, Senador Sérgio Petecão, colega do Acre, pelo aparte. E só tentando esclarecer. Um dos problemas que eu tratei com a Presidenta Dilma, a pedido do Governador Tião Viana, era romper uma burocracia que tinha para a entrega das casas.
Nós estávamos em que fase? Casas construídas, pessoas alagadas, mas os bancos, tanto o Banco do Brasil como a Caixa, porque é a legislação, tinham que cumprir um ritual de ver a situação fiscal das famílias, ver
todo um processo burocrático, documental, que levaria muito tempo. E as casas... As famílias que deveriam estar na Cidade do Povo, no Minha Casa Minha Vida, também já estavam selecionadas previamente. Então a luta
foi... E aí o Ministro Gilberto Occhi cumpriu um papel importante, a mando da Presidenta, de suspender uma
burocracia que demoraria mais 30 dias. Resolveu em uma semana. E as casas já estão sendo entregues nesta
semana agora, desde segunda-feira, porque o Governador mandou. Tem famílias que estão saindo direto do
abrigo e indo para lá. E nós vamos ter que desmontar as casas que estavam em áreas baixas, para que ninguém
mais venha a sofrer com a cheia do Rio Acre.
Eu ouço o Senador Luiz Henrique, mas agradeço a V. Exa pelo aparte.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador Jorge Viana, eu quero dizer a V. Exa que nós já
vivemos uma tragédia dessas proporções. Aliás, algumas tragédias, mas a última, que ocorreu durante o meu
governo, foi certamente a maior de todas. E o que ocorreu, Senador Jorge Viana? Contamos com a solidariedade
de todos os brasileiros. De todos os cantos chegaram donativos, chegou apoio, chegou dinheiro, chegaram bens,
chegaram víveres. Por essa razão e também pelo espírito solidário que o caracteriza, o Governador Raimundo
Colombo iniciou uma campanha em favor das vítimas das enchentes do Acre. Eu espero, Senador Jorge Viana,
que, com a solidariedade da nossa bancada acriana aqui no Senado, sob a liderança de V. Exª, com a competente ação do Governador Tião Viana e de sua equipe, com a pronta intervenção do Governo Federal, através
da Presidente e de seus Ministros, o Acre possa se restabelecer dessa gravíssima crise climática. Eu gostaria de
deixar palavras de esperança para o povo acriano usando a música do nosso grande, do nosso inexcedível Tom
Jobim: são as águas de março em pleno verão, mas é promessa de vida no nosso coração. Assim como aconteceu com Santa Catarina, que essas águas representem a renovação da promessa de vida no coração acriano.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Luiz Henrique, bom amigo, pelas palavras. Agradeço ao Governador Colombo e aproveito para agradecer a todos.
Agora mesmo a Rede Globo está vindo, um representante, somando-se a uma campanha por donativos.
Quero agradecer, do Brasil inteiro, a famílias, pessoas que nos ajudaram e estão nos ajudando a vencer este
momento de extrema dificuldade.
Sei que o Presidente Renan já está ali para a Ordem do Dia, mas o Senador Randolfe e o Senador Capiberibe querem a palavra.
Senador Luiz Henrique, V. Exª, este ano, vai me dar a honra de visitar o nosso Estado do Acre, se Deus quiser.
Senador Randolfe, ouço V. Exª.

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

473

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia. PSOL – AP) – Senador Jorge, eu queria expressar total solidariedade, porque eu sei é de minha parte. O Senador João Capiberibe falará daqui a pouco,
Senador Davi Alcolumbre também se soma. É a solidariedade dos três Senadores do Amapá. Na verdade é a
solidariedade de um povo irmão de V. Exª, da terra de V. Exª, que é o povo acriano. Nós sabemos o drama das
enchentes. Nós estamos vivendo no Amapá, já começamos a viver, desde os últimos dois anos no Amapá, períodos de enchente que nós não vivíamos. Para o senhor ter ideia, as drásticas mudanças climáticas que nós
estamos vivendo no mundo, no Amapá, já foram responsáveis até pelo desvio da foz do principal rio da Bacia
do Amapá, que é o Rio Araguari. E nós imaginamos e sabemos o que é o drama da enchente. O Acre é onde
nascem os rios. V. Exª tem dito isso. O Amapá é onde os rios da Amazônia deságuam. Então nós somos irmanados pelos mesmos rios.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Essas águas do Acre vão chegar ainda, daqui a
uns três meses, ao Amapá.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Pois é. Somos irmanados pelos
mesmos rios. Então, queria externar aqui a nossa solidariedade. Tenho certeza de que o povo do Acre saberá
dar a volta por cima, mais uma vez, dessa grave crise. É a história do povo acriano dar a volta por cima de todas as suas crises.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Capi, V. Exª tinha... Senador Capi... V. Exª
tinha pedido... Capiberibe, V. Exª pediu para fazer um aparte, para que eu possa sair da tribuna. Obrigado.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Senador Jorge Viana, eu queria manifestar a minha solidariedade aos Senadores do Acre e a todo povo acriano. Eu tenho uma razão a mais para
estar muito pesaroso e lamentando tudo o que o povo acriano está passando, porque eu morei no Acre e sei
que é um povo generoso, gentil e que passa por situações dramáticas, como nós acompanhamos através dos
meios de comunicação. Tenho convicção de que nós poderemos contribuir, colaborar num movimento de solidariedade, porque sei que os prejuízos por que o povo acriano está passando são enormes e que precisa da
solidariedade do povo brasileiro. Era isso. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu que agradeço. Presidente Renan, obrigado
pela tolerância.
Mais uma vez eu informo: amanhã a Presidenta Dilma está indo ao Acre, levar a sua solidariedade pessoal e, obviamente, procurar ajudar as prefeituras, o Governador Tião Viana e o povo acriano a vencer este momento de gravíssima dificuldade.
O Acre já venceu muitas dificuldades e, se Deus quiser, haverá de vencer mais esta.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Jorge
Viana e o cumprimentamos pelo oportuno pronunciamento em defesa do povo do Acre. A solidariedade do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Eu queria comunicar ao Senado que acabamos de fazer uma reunião com os Líderes partidários, tentando construir uma convergência com relação à tabela do Imposto de Renda. Esse é um dos pontos da sessão de
amanhã do Congresso Nacional.
Hoje, nós recebemos, logo cedo, a visita ao Presidente da Casa do Ministro Levy, da Fazenda, que colocou
a disposição do Governo de levar em consideração qualquer proposta do Parlamento no sentido de construir
uma convergência com relação à correção da tabela do Imposto de Renda.
Eu, daqui a pouquinho, vou falar com o Ministro por telefone, levar para ele a sugestão do Parlamento e,
em seguida, darei uma resposta com relação ao andamento dessa conversa e dessa negociação.
O Ministro também, na oportunidade, fez uma visita à Câmara dos Deputados e se colocou à disposição
para, juntos, nós construirmos um caminho, uma alternativa, para não termos que, amanhã, de uma forma ou
de outra, avaliar esse veto como um dos pontos de apreciação do Congresso Nacional.
Vou pedir ao Senador Jorge Viana – nós começamos a Ordem do Dia – para dar continuidade à sessão
enquanto eu converso com o Ministro da Fazenda.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2011
Votação, em primeiro turno, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o art.
17 da Constituição Federal, para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias.
Pareceres da CCJ, Relator: Senador Valdir Raupp, sob nºs:
– 660, de 2011 – 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011)
favorável, pronunciamento favorável, com votos vencidos dos Senadores José Pimentel, Antonio
Carlos Valadares, Humberto Costa, Sérgio Petecão e da Senadora Marta Suplicy, e vencido, em separado, do Senador Inácio Arruda e outros; e;
– Parecer nº 1.097, de 2011 – 2º Pronunciamento: (sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs
40, de 2011; e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 919, de 2011),
favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011, com votos vencidos dos Senadores
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares, e vencido, em separado, do Senador Inácio Arruda; e pela
prejudicialidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2007, que tramitava em conjunto; e
– Parecer nº 721, de 2012 – 3º Pronunciamento: (sobre as Emendas nºs 1 a 4-Plen) contrário, com
votos vencidos dos Senadores Inácio Arruda, Antonio Carlos Valadares e José Pimentel.
A Presidência comunica que a Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2007, que tramitava em conjunto com a presente matéria, foi arquivada ao final da última Legislatura. Nesse sentido, a referida proposta
deixa de ser submetida à apreciação do Plenário.
A discussão da matéria, em primeiro turno, foi encerrada na sessão do dia 21 de março de 2012, com a
apresentação de quatro emendas.
Passa-se à votação da proposta.
Eu faço a leitura, ainda:
De acordo com o disposto no art. 60, §2º, da Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a matéria depende, para a sua aprovação, de voto favorável de três quintos da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
Então, vejam só, Senadoras e Senadores que estejam nas dependências da Casa, por favor, dirijam-se ao
plenário. Nós vamos iniciar o debate da matéria, mas teremos votação nominal.
Pela ordem, Senador Cássio Cunha Lima; depois, o Senador Romero Jucá.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Não,
eu declino da solicitação, dado o esclarecimento que V. Exª acaba de fazer. Teremos então um espaço para o
debate, para o encaminhamento da matéria – até porque o plenário registra 70 Senadores na Casa, mas, com
certeza, muitos estão ainda em seus gabinetes –, para que possamos ter tempo de alcançar o quórum seguro
para a aprovação de uma emenda à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência esclarece que o quórum
está elevado. Nós temos um número suficiente de Senadoras e Senadores na Casa.
A Mesa pretende abrir para quem queira fazer discussão da matéria, também sem prejuízo de nós inclusive abrirmos o painel, fazermos votação e seguirmos com o debate.
Senador Romero Jucá; em seguida, o Senador Randolfe.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já para inaugurar a discussão, para que a gente possa avançar, eu quero registrar, na discussão, três posições sobre essa questão dos temas da reforma política que estão sob o Plenário hoje.
O primeiro item é o que acaba com as coligações proporcionais. Quero dizer que sou favorável. Nós
temos que realmente consolidar a posição, a imagem, o discurso e a legitimidade dos partidos quanto à representatividade. Portanto, eu acho que os partidos devem disputar eleições proporcionais ou eleições para
assembleias legislativas, câmaras de vereadores e Câmara Federal unicamente defendendo a sua ideologia e
os seus posicionamentos.
Então, eu voto favorável a essa emenda à Constituição do fim das coligações.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Logo após esse item... Não sei se o item seguinte vai
a votação, que é o que define a questão da desincompatibilização de governadores e prefeitos para concorrerem à reeleição.
Quero dizer que, na discussão que nós tivemos entre os Líderes, nós definimos que, juntamente com
essa proposta – e eu apresentei uma emenda –, nós iríamos discutir também o fim da reeleição. Eu voto contra
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a desincompatibilização porque eu sou favorável ao fim da reeleição. Se eu sou favorável ao fim da reeleição,
não há sentido eu aprovar uma desincompatibilização de algo que eu não quero.
Então, na verdade, nós vamos encaminhar e vamos solicitar – eu não sei se já está sobre a mesa a emenda que eu apresentei para o Item 3 – que volte à CCJ, e aí, sim, poderemos discutir um texto que acabe com a
reeleição e que dê mandato de cinco anos para os futuros detentores de mandatos executivos.
No caso agora do Item 1, eu quero dizer que o meu voto e o meu encaminhamento é favorável ao fim
das coligações. Posteriormente, nós vamos discutir o modelo de votação e eleição de candidaturas legislativas,
e defenderei a proposta majoritária no PMDB, que é a eleição do distritão, ou seja, do voto majoritário para
que os mais votados se elejam. Ao encerrar e ao acabar com coligações proporcionais, nós temos que ter um
cuidado – e isso até beneficia o PMDB, mas eu acho que os pequenos e médios partidos têm que ser preservados: ao se acabar com as coligações proporcionais e ao ser mantido o atual modelo de coeficiente eleitoral,
nós teremos pouquíssimos partidos fazendo o coeficiente eleitoral. Ou seja, não resolve o problema também
da representatividade e da pluralidade partidária.
Então, eu defendo o fim das coligações nesta votação, mas me reservo o direito de votar contra a reeleição de Executivo a partir das próximas eleições...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Não, fim da reeleição, fim da licença, porque eu sou
a favor do fim da reeleição, e vou votar a favor do voto majoritário, do voto do distritão, como forma de dar
uma oportunidade. Um pequeno partido pode lançar um ou dois candidatos e, se ele estiver, Senadora Marta
Suplicy, entre os 70 mais votados de São Paulo, ele elegerá. Por exemplo, o PCdoB – nós podemos dar o exemplo do Deputado Aldo Rebelo ou de outro candidato que tenha representatividade – não vai precisar fazer o
coeficiente eleitoral.
Ele lança dois ou três candidatos, converge a sua força eleitoral, o seu discurso ideológico para essas
questões, e elege efetivamente aqueles que forem mais votados.
Esse é o meu encaminhamento e esse será o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência informa a V. Exª, a Presidência pede ao Senador Romero Jucá que atente para uma questão: V. Exª está propondo, Senador Jucá, que
se discuta o Item 3 da pauta; o Item 2 da pauta trata de uma matéria em que não há consenso – parece-me
que não há consenso entre os Líderes –, que trata do TST.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Tão logo concluíssemos a apreciação
dessa matéria, que é o Item 1 e que está pronta para ser votada – estamos com algumas inscrições –, poderíamos
apreciar o Item 3 da pauta, que trata da desincompatibilização para quem queira disputar eleição majoritária.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB – PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Antes, a Presidência queria esclarecer
ao Senador Jucá, que solicitou informação, que a emenda que ele propôs já está aqui. É a terceira sessão de discussão da emenda, teríamos que ter mais duas sessões, depois iria para a CCJ e, de lá, aprovada, voltaria para cá.
Então, fica esse esclarecimento ao Senador Jucá, e estão inscritos o Senador Reguffe, depois o Senador
Randolfe e a Senadora Vanessa. Eu peço aos colegas que se inscrevam.
Vejam só: na hora em que o Plenário entender, nós já podemos abrir o painel para votar esse Item 1, seguindo ainda a discussão.
Senador Reguffe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Presidente, minha inscrição.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, eu vou votar favorável a essa proposta de emenda à Constituição que proíbe
coligação em eleições proporcionais.
Considero que esse modelo nosso, de a pessoa votar num candidato e ser dono do seu voto até o momento em que o põe na urna, e o voto depois poder ir para alguém em que a pessoa não queria votar, não é um
bom modelo. Portanto, evitando-se as coligações, pelo menos se garante que seja alguém do mesmo partido.
Agora, Sr. Presidente, isso não vai modificar o nosso atual sistema, porque as eleições vão continuar
custando muito, as eleições vão continuar sendo no Estado inteiro. Um candidato que é candidato a Deputado no Estado de São Paulo tem que fazer campanha em Ribeirão Preto, em Piracicaba, em Campinas, em São
Paulo, em Santos. Só quem tem muito dinheiro consegue ter esse acesso à política. Há exceções, claro, mas o
acesso à política é quase sempre ou de quem tem muito dinheiro ou de um representante de uma categoria.
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E eu penso que tem que se abrir o espaço para quem quer discutir ideias, para quem quer entrar na política
para discutir ideias.
Então, o que eu proponho é o sistema distrital, é o voto distrital, pelo qual eu protocolei uma proposta
de emenda à Constituição nesta Casa. Eu acho que isso ajudaria a tornar o acesso à política mais fácil, porque
diminuiria a área geográfica da campanha e tornaria a política mais acessível ao cidadão comum.
Hoje, a pessoa tem que fazer campanha no Estado inteiro, na unidade da Federação inteira. Aqui no Distrito
Federal, que é pequenininho, já é difícil; a pessoa tem que fazer campanha em Brazlândia, no Gama, na Ceilândia, em Taguatinga, no Plano Piloto, em Planaltina, em Sobradinho. É difícil alguém sem recursos conseguir ter
esse acesso. Isso demora. Isso às vezes leva eleições para a pessoa conseguir. Perde a primeira, perde a segunda.
Então, nós temos que tornar o acesso à política mais fácil. Eu vou votar favorável ao fim das coligações,
porque sou contra, por princípio, essa questão de coligação nas eleições proporcionais. Agora, não acho que
é isso que resolva. O que resolveria seria mudar o sistema para o voto distrital.
E, com relação à reeleição, também protocolei uma PEC, aqui nesta Casa, pelo fim da reeleição para cargos executivos. Agora, se ficar a reeleição para cargos executivos, no mínimo, realmente, é preciso que o mandatário se desincompatibilize, até para que se tenha uma eleição menos desigual, pelo menos.
Essa é minha posição, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Reguffe, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, com a
palavra V. Exª.
O Senador Requião está pedindo a palavra pela ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a aquiescência do Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Uma questão de informação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Pois não, Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de saber dos Relatores se essa belíssima e saneadora emenda do ex-Presidente Sarney contempla a proibição
da venda, a proibição da negociação do mercado de tempo na televisão e nas rádios na majoritária.
Nós acabamos com a coligação na proporcional. Permitimos a coligação na majoritária. Eu acho interessante e razoável, porque há uma conversão, no sentido programático, possível. Mas, se se permite a soma dos
tempos, nós estamos mantendo o imoral mercado de coligação partidária. E, se não contempla – o Senador
Romero Jucá é o Relator final disso, não é? –, pergunto se ele não concordaria em colocar nas suas emendas,
que serão votadas numa próxima reunião, essa proibição também. A coligação é possível, o apoio dos partidos
é possível, mas não é possível a soma do tempo que pereniza o imoral mercado eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria somente comunicar à Casa,
antes de dar a palavra ao Senador Randolfe, com a palavra o Senador Romero Jucá, mas só para instruir o calendário.
Fizemos uma sessão temática aqui, discutimos vários aspectos do que seria a reforma política, melhor
dizendo – mudando o verbo –, do que será a reforma política; temos algumas matérias que estão prontas para
votação, e outras matérias tramitarão na Comissão de Constituição e Justiça a partir desta semana.
Nós temos conversado com os Líderes partidários no sentido de que, com relação à reforma, tenhamos
um roteiro e possamos apreciá-la por temas. E, quanto a essas matérias que estão sendo apreciadas, que estão
na Ordem do Dia, que já estavam prontas, que foram discutidas, suas apreciações acontecerão sem haver absolutamente prejuízo nenhum às demais propostas que votaremos a partir da especificação dos temas.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em relação a esse tema das eleições proporcionais, votarei a favor dessa proposta de emenda à Constituição porque acredito que, com um novo modelo de
eleições, em que os partidos não necessitem de auxílio para alcançar o quociente ou para disputar, fortaleceremos o sistema partidário brasileiro.
A minha divergência, Sr. Presidente – externei isso também na reunião de Líderes –, é a ordem pela qual
estamos começando a reforma política. Insisto: os notórios acontecimentos atuais levam – o que acredito que
está nas ruas – a debatermos, primeiro, o sistema de financiamento de campanha.
Eu sei que esta posição não é majoritária no Colégio de Líderes, mas quero fazer este apelo: nós temos
duas propostas de emenda à Constituição para iniciarmos o debate; a segunda considero inclusive prioritária;
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mas nós teríamos que incluir – e apelo ao Colégio de Líderes, apelo a V. Exª –, o quanto antes, para o debate
aqui no Plenário do Senado, o tema do financiamento de campanha. Esse modelo de financiamento, pelos
acontecimentos, pela história, está provado que é falido, que não funciona, que perpetua um sistema de corrupção no processo eleitoral, por A mais B do que já foi provado.
Então, Sr. Presidente, votarei nesse tema das coligações proporcionais a favor desta proposta de emenda
à Constituição. Acredito que também é prioridade, na proposta de emenda à Constituição seguinte, nós darmos
passos para acabar com a reeleição. Acredito, inclusive, que a proposta como está, assegurando a desincompatibilização, já seria um passo importante. Se ela tiver que voltar para CCJ, eu temo o tempo que passará lá,
mas é fundamental o Congresso Nacional, não somente o Senado, dar resposta sobre isso.
Mas, tanto quanto esses temas, o tema que considero do momento, e que nós temos que tratá-lo e resolvê-lo – se for derrotado aqui, tudo bem, faz parte do Parlamento – é o tema do financiamento de campanha.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
Nós temos inscritos a Senadora Vanessa, o Senador Telmário, o Senador Blairo Maggi, o Senador Humberto Costa, o Senador Omar, o Senador Lasier Martins, o Senador Capiberibe.
Senadora Vanessa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Inscreva-me, Presidente.
Senador Valadares.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Essas inscrições, estou entendendo, são para o debate da emenda constitucional que estamos debatendo, da PEC 40. Não é isso, Sr. Presidente? (Pausa.)
Antes de falar a respeito da PEC 40, quero aqui reforçar o que meus pares já falaram. Creio, Sr. Presidente, que o debate da reforma política é fundamental, não só o debate, mas a tomada de decisões. A lógica está
posta, nós estamos votando algumas matérias, primeiro, e depois votaremos outras. Eu quero dizer que concordo plenamente com o que disse o Senador Randolfe a respeito de que primeira matéria que deveríamos
estar analisando, até pelo momento que vivemos, é a forma de financiamento de campanha eleitoral.
É impossível continuarmos ligando a televisão, ouvindo o rádio, lendo jornal, lendo revista, falando
com as pessoas na rua e ouvindo o que estamos ouvindo. Hoje, por exemplo, num telejornal, o apresentador
dizia o seguinte: “Como é que pode uma empresa passar R$10 milhões, R$20 milhões, R$30 milhões para uma
candidatura? Que interesse tem aquela empresa naquela candidatura? O que está propondo aquela candidatura
para aquela empresa que está tirando do seu bolso, tirando do seu caixa R$20 milhões, R$30 milhões?” – isso
dizia o cara da televisão.
E dizia para o povo, chamando a atenção: “A gente não vê essas empresas tirando do seu caixa R$10 milhões, R$20 milhões, para doar para uma entidade que ampara pessoas portadoras de câncer; para doar para
uma entidade que ampara menores abandonados; para dar para uma santa-casa; para uma entidade de saúde. Não, a gente não vê!”
Então, Sr. Presidente, estamos chamados a mudar o sistema de financiamento eleitoral – a mudar completamente! E mudar, porque é isso que vai mudar a política no Brasil, não tenho dúvida alguma. Ninguém dá
nada, sem querer o troco depois.
Aliás, hoje já disse, vi, em algumas das delações premiadas, um ex-diretor da empresa que ficou trilionário,
e não estou falando do gerente, estou falando do diretor mesmo. Ele disse que não existe doação para campanha; que eles adiantam dinheiro às empresas, para depois cobrar, e cobrar com juros e correção monetária.
Então, penso que é urgente o enfrentamento do debate pelo Congresso Nacional dessa matéria, e vamos votar.
Em relação à PEC nº 40, Sr. Presidente, quero dizer que não é a primeira vez que o Congresso debate
essa matéria. Já debatemos, já se votou, e o Poder Supremo da Justiça deste País já considerou inconstitucional qualquer normativa que proibisse a formação de coligações. Tínhamos, e o Congresso Nacional aprovou, a
proibição de coligação através de uma lei ordinária, e não através de emenda constitucional; agora, estamos
propondo o fim da coligação através de uma emenda constitucional, achando que, com isso, resolveremos o
problema da inconstitucionalidade.
Isso não é verdade, porque, para ser considerado não constitucional, não basta o fato de estar ou não
presente na Constituição. Aqui estamos tratando de acabar com o direito da liberdade de organização partidária no País, e isso faz parte do art. 5º da Constituição Federal, dos fundamentos e dos princípios constitucionais,
direitos e garantias fundamentais, ou seja, estamos tratando de liberdade de organização, de algo que é considerado, no arcabouço jurídico do País, como cláusula pétrea! Portanto, nem mesmo a Constituição Federal,
no meu entendimento, poderá mudar essa possibilidade de livre escolha de se coligar, de se associar temporariamente ou permanentemente, Sr. Presidente.

478

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

Acho que o princípio que norteia a matéria é importante, qual seja o princípio: sanear o quadro político brasileiro. São muitos os partidos políticos, mas não é preciso exercer exatamente com essa fórmula, para
podemos promover o saneamento. Existem várias outras fórmulas, para evitar que partidos políticos se proliferem, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Então, acho que o fim das
coligações – já concluo – serve apenas a uma coisa: deixar os partidos da política brasileira menores. Esses que
já sofrem com outras regras, que têm menor acesso ao tempo de televisão, que têm menor acesso ao Fundo
Partidário. E ainda proibi-los de promover uma aliança político-eleitoral seria editar o fim da participação na
política brasileira dessas agremiações menores.
Portanto, por essa razão é que não apenas eu voto, mas encaminho o voto do meu Partido, o PCdoB,
contra a PEC nº 40, Sr. Presidente.
Obrigada.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Telmário Mota, com a palavra, V. Exª.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, ainda encaminhando sobre esta PEC 40, eu dei início a uma PEC mais ou menos semelhante, mas,
aqui, o Senador Requião levantou uma tese interessante. Sr. Presidente, nós vamos impedir a coligação proporcional, e a coligação majoritária vai continuar, ou seja, cai bem dentro daquilo que a Senadora Vanessa falou: vão
ficar sacrificados os partidos pequenos na sua proporcionalidade, mas os cargos majoritários, principalmente
para Governador, Prefeito ou Presidente, vão ficar beneficiados, inclusive, com o horário.
Então, acho que é importante – o Relator desta matéria acho que foi o Senador Valdir Raupp – fazer uma
emenda, Sr. Presidente, para estabelecer a padronização de tempo para o Executivo. Acho que o Executivo
precisa ter um tempo padrão. Aí, sim, você vai dar igualdade: acaba a coligação proporcional, mas, mesmo na
coligação majoritária, haveria um tempo igual para todos. Esse é um ponto.
Outra coisa, Sr. Presidente: acabar com a coligação proporcional em um Município onde há mais de 200
mil pessoas é uma coisa; agora, imagine em um Município pequeno, em um Município de 10 mil, 20 mil, ou
menos de 30 mil pessoas, você acabar com uma coligação! Você vai criar uma dificuldade, até porque não vai
haver nem gente para colocar. O partido tem, às vezes, uma, duas, três pessoas. Então, fica difícil.
Essa proposta precisa, Sr. Presidente, ser melhorada para realmente atingir o verdadeiro objetivo, porque
o objetivo disso é, sem nenhuma dúvida, evitar que partidos sejam negociados. Às vezes, há um partido-matriz ali e outros que ficam como coadjuvantes e que, na última hora, coligam-se. É de praxe você oferecer um
partido sem nenhum cargo e em que ninguém tenha mandato. Isso cria o atrativo, a pessoa se filia, e, depois,
vem a coligação de cima para baixo.
Portanto, Sr. Presidente, essa PEC, da forma como está, precisa ser melhorada. Eu sou contra essa PEC,
porque vejo que não continua dando a igualdade. É preciso que o Executivo tenha um tempo padrão para as
pessoas e que, na proporcionalidade também, dê limite à população; é importante.
Essa é a minha posição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Blairo Maggi.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira, pela ordem.
Em seguida, Senador Blairo Maggi.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considerando que cresce a lista de inscrição, para debater essa matéria, e gostaria de sugerir a V. Exª
que, dentro de um entendimento com o Plenário, abrisse o painel, para a gente ganhar tempo. Daqui a algum
tempo, poderá ser esvaziado, e não poderemos votar no painel. Começamos a votação, e quem estiver inscrito continua falando.
Essa é a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Benedito de Lira está fazendo uma recomendação de encaminhamento da sessão, porque a discussão dessa matéria já foi encerrada.
Essa matéria é uma Proposta de Emenda à Constituição que se submeteu ao rito regimental. Então, eu vou
garantir a ordem de inscrições dos Senadores, para que possam...
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Já falaram a Senadora Vanessa, o Senador Telmário. Estão inscritos o Senador Blairo, o Senador Humberto Costa, o Senador Omar, o Senador Lasier, o Senador Capiberibe, o Senador Valadares, o Senador Cristovam
Buarque e o Senador Walter Pinheiro.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– V. Exª não poderia colocar em votação, e a gente seguiria a discussão? Seria possível?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu acho que é isso que o Senador
Benedito colocou: abrirmos o painel, garantindo, pela ordem de inscrição, a palavra para todos os Senadores.
Agora, eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel de votação.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Sr. Presidente, quero me inscrever.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está inscrita.
Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi.
Os Senadores e as Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, com respeito a essa PEC nº 40, que vamos votar agora, que já está autorizada ou vai autorizar o painel, eu gostaria de dar o meu posicionamento, Sr. Presidente. Sou favorável a essa
emenda. Votarei favoravelmente pelo fim das coligações nas eleições, nas proporcionais, eleições proporcionais.
E, além dessa matéria que estamos votando, iremos votar outras matérias a respeito desse assunto. E,
como V. Exª colocou bem, outro dia, com muita propriedade, se cada um de nós quiser fazer uma reforma política, teremos aqui 81 reformas políticas mais 513 na Câmara Federal. Então, o que é possível votar, já que foi
encaminhado, são essas propostas que estão sobre a mesa, que vamos votar hoje, e que contam com o voto
favorável.
Gostaria de dizer também, Sr. Presidente, que, no dia de ontem, eu fiz um pronunciamento nesta Casa,
e havia muito poucos Senadores e Senadoras, mas coloquei o meu ponto de vista sobre vários aspectos. Com
respeito ao financiamento de campanha, por exemplo, sou totalmente favorável a que haja proibição de financiamento de campanha com pessoas jurídicas. Esse é um posicionamento que tenho como político e empresário e que vem ao encontro daquilo que a população hoje espera que nós possamos votar aqui.
Também vamos votar o fim das coligações proporcionais, o fim da reeleição para cargos majoritários:
Presidente, Governadores e Prefeitos.
E também tenho uma posição com respeito ao voto do distritão, como é chamado. Sou favorável à mudança no sentido de que cheguem às Câmaras, Assembleias Legislativas e Câmara Federal aqueles que tenham
maior número de votos, e não mais pelo coeficiente eleitoral.
Também sou favorável – e vamos ter matérias para votar nesse sentido – às eleições gerais no País. Que
as eleições para Presidente, Governadores, Prefeitos, Deputados Federais, Estaduais e Vereadores se realizem
no mesmo dia! Poderíamos simplificar o nosso processo eleitoral. Assim que entrar a matéria aqui, votarei favoravelmente, como já disse, ao fim da reeleição e ao aumento dos mandatos para cinco anos dos gestores
que forem eleitos a partir de determinada data que vamos escolher, e teremos que fazer, então, essa junção.
Então, Sr. Presidente, deixo claro o meu voto favorável à PEC 40. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio, pela ordem.
Está inscrito o Senador Humberto Costa, em seguida.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria fazer um apelo a V. Exª para que fossem submetidos ao Plenário os nomes dos quatro embaixadores, que já foram sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores e que estão aguardando a deliberação do Plenário. São quatro embaixadores, creio que estão prontos para serem votados. Se V. Exª colocar hoje,
aproveitamos que já temos um quórum exuberante, para que todos fiquem aqui em plenário para votarmos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero dizer ao Senador Aloysio e
ao Plenário que nós vamos, sim, hoje – o Senador Aloysio é o novo Presidente da Comissão de Relações Exteriores, com os cumprimentos da Casa –, nós hoje vamos apreciar os nomes desses quatro embaixadores, que
já estão sobre a mesa. Faremos exatamente o que V. Exª pediu.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu quero também aproveitar a oportunidade, Presidente, para lhe dar um grande abraço pelo seu aniversário e desejar toda a felicidade do mundo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Aloysio.
Senador Humberto Costa, com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria, em nome do PT, de encaminhar o voto favorável a essa proposta da emenda à Constituição, que põe fim às chamadas coligações proporcionais.
Acho que a experiência que nós vivemos com esse tipo de mecanismo vai frontalmente contra o mecanismo democrático de fortalecimento dos partidos políticos, de fortalecimento ideológico das disputas dentro
do Parlamento, e acredito, portanto, que nós vamos avançar.
Isso não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, porque, em verdade, o voto de legenda permanece. Exatamente os partidos vão salientar seus pontos de vista, suas posições, para buscar o voto do eleitor. Então, eu
entendo que é um avanço importante. Vamos votar favoravelmente.
Assim como o Senador Roberto Requião, eu queria pedir a V. Exª que analisasse a possibilidade também
de colocar em votação a proposta do Senador Alvaro Dias, que restringe o tempo de televisão à candidatura
majoritária aos partidos que compõem a chapa majoritária, porque, aí sim, com certeza, nós vamos acabar com
o mercado do tempo de televisão.
Então, o PT vota “sim”, pela aprovação do fim das coligações proporcionais.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós temos inscritos Senador Omar,
Senador Lasier, Senador Capiberibe...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – É só para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – E o Senador Eunício pede a palavra,
pela ordem, para posicionar a Bancada.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Como
Líder, só para encaminhar.
O PMDB encaminha favoravelmente a essa matéria pela importância que ela tem, ficando restritas apenas as coligações do ponto de vista majoritário, e não mais das proporcionais. Eu acho que o Congresso Nacional, o Senado da República dá um grande passo no final de tarde, início da noite de hoje, sob a Presidência
de V. Exª, no sentido de fazermos aqui o nosso dever de casa, fazendo o que a opinião pública nos cobra, que
é a reforma política, tão ansiada pela população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Omar, com a palavra, V. Exª.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
parabenizo V. Exª pelo seu aniversário. É aniversário do Senador Aécio Neves também hoje.
Eu acho que alguns Senadores ainda não atentaram para uma questão: acabam as coligações, mas não
acabam as legendas. Isso beneficia partidos estruturados. Os pequenos partidos dificilmente terão condições
de fazer legenda para eleger Deputado Federal ou Deputado Estadual ou vereadores. Até porque, para completar uma chapa nos seus Estados, muitos partidos – agora todo mundo é dono de um partido nos Estados;
o partido A é propriedade de fulano, de sicrano – entram somente com um candidato.
Então, nós temos que analisar essa questão, porque muitos que estão aqui, que são Senadores, todos
disputaram uma eleição majoritária, mas quem disputou uma eleição proporcional, como Deputado Federal
ou como Deputado Estadual, a grande maioria dos Deputados Federais e Deputados Estaduais no Brasil, nenhum partido saiu sozinho, geralmente saiu com coligações para que pudesse fazer legenda e os mais votados
dessa coligação se elegessem.
Para que a gente possa fazer uma lei igual para todos no Brasil, nós temos que acabar com as coligações,
mas também acabar com o voto de legenda. Quem tem voto se elege e representa o seu Estado ou na Câmara
Federal ou nas Assembleias ou nas Câmaras Municipais. Acaba a coligação, mas acaba também o voto de legenda. Até porque, enquanto nós vivermos com esse modo de eleição no País, ninguém vota em partido político.
Ninguém vota em partido político! Nos Estados brasileiros, as pessoas votam em pessoas. Em pessoas! Senão,
nós não teríamos a representatividade que temos aqui no Senado e na Câmara Federal. Votam em pessoas.
Então, eu quero encaminhar, Presidente. Essa votação está sendo feita, é a primeira parte. Eu sou favorável a acabar com as coligações, mas também sou favorável a acabar com o voto de legenda. Quem tiver voto,
representa a população, e aqueles que forem os mais votados nos seus Estados é que devem representar os
seus Estados. Acabar com o voto de legenda. O voto de legenda beneficia apenas dois ou três partidos neste
País. E são partidos que estão estruturados.
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Temos, sim, que rever a questão, como foi colocado há pouco, do financiamento de campanha. Não existe
nenhum recurso que foi depositado nos diretórios nacionais dos partidos políticos, neste País, que não esteja
sob suspeita. Há pouco, a Vanessa falava sobre esse assunto.
Reafirmo ao senhor, Presidente: para que a gente possa dar uma resposta à sociedade, essa medida que
tomamos é um passo pequeno. O passo maior será dar a representatividade verdadeira àqueles que tenham
a maioria de votos dos seus Estados para representá-los na Câmara Federal.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria. PMDB – AL) – Senador Lasier Martins.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Apoio Governo/PDT – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nós estamos votando sobre as proporcionais, e já dei o meu voto. Agora, Presidente, eu quero me
reportar a uma informação que o senhor transmitiu, há pouco, de que cabe aos Líderes a ordem das matérias
da reforma política que nós vimos acompanhando.
Entretanto, não apareceu até agora, Presidente, uma data, uma perspectiva de quando vamos votar a
questão nevrálgica, o ponto fundamental da reforma política, que é o financiamento por empresas privadas,
o financiamento do poder econômico. Este, Presidente, é o ponto que nós não podemos mais protelar. O povo
nas ruas não está interessado nessas questões secundárias. Nós estamos precisando é de criar uma nova cultura política, e esse é o ponto de partida, com o fim do financiamento por empresas.
Há poucas semanas, tivemos aqui uma sessão pública com o Ministro do Supremo, com o Cláudio Abramo, entre outras personalidades, todos tratando disso e dando relevância à questão do financiamento. A mesma matéria está suspensa no Supremo Tribunal Federal, onde já há uma votação de seis a um, e não podemos
deixar que o Supremo vote no nosso lugar, que o Judiciário esteja legislando, porque a impressão que se tem
é que há uma embromação calculada. Estamos sentindo uma embromação calculada desta Casa com relação
ao financiamento por empresas e poder econômico. E aí é que mora o problema.
Entendemos que, sem o fim do financiamento por empresas, a reforma política será um engodo, será
uma farsa. É a origem dos megaescândalos que estamos acompanhando, como o da Petrobras.
Então, arrematando, Sr. Presidente, encaminho um pedido para que se dê prioridade, na votação da discussão da reforma política, a esse item fundamental, decisivo, que haverá de moralizar as eleições, que é o fim
do financiamento por empresas e poder econômico.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Capiberibe.
O Senador José Agripino, antes de dar a palavra ao Senador Capiberibe, pede-nos a palavra pela ordem.
Com a palavra V. Exª, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é para encaminhar a matéria, e obedeço à ordem de inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe. (Pausa.)
Senador Valadares, com a palavra V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Inscreva-me, Sr. Presidente, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Democracia Participativa/PSB – SE. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Inicialmente, quero dizer que sou favorável a essa proposta, que acaba com a coligação proporcional para a eleição de vereadores e de deputados estaduais e federais.
Acho, Sr. Presidente, pela configuração da política no Congresso Nacional, que será difícil aprovar esta
matéria, de vez que os partidos pequenos têm um grande poder de penetração nas Bancadas dos partidos maiores, notadamente no âmbito da Câmara dos Deputados. Lá, existem 28 partidos representados. Se não houver
uma saída, uma alternativa para abrigar esses pequenos partidos, acredito que essa luta do PMDB, do PT e do
próprio PSB para acabar com a aliança proporcional é uma guerra perdida, uma vez que essa proposta, lá na
Câmara dos Deputados, pode cair e não levar adiante essa pretensão de não admitirmos a aliança proporcional.
A saída que já apresentei e está na Câmara dos Deputados, que foi recepcionada no parecer de Henrique
Fontana, numa última proposta de reforma eleitoral antes da de Vaccarezza, essa proposta da federação foi
aprovada. Através dela, dois ou mais partidos que tenham a mesma configuração programática, que tenham
semelhanças ideológicas ou políticas podem se reunir e formar uma federação. Essa federação poderá durar
por quatro anos, significando dizer que, se ela dura quatro anos, ela não vai interferir na proibição da coligação.
E, formada a federação por dois ou mais partidos, quatro partidos, cinco partidos, dez partidos ou mais, essa
federação poderá se tornar o embrião de um futuro partido político.
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Assim, o que é que se propõe? Proibir a coligação, mas abrigar os outros partidos que queiram ter uma
subsistência numa federação de partidos políticos. Essa foi uma engenharia política criada no Uruguai, que
deu certo e que poderá também dar certo aqui no Brasil.
Sobre financiamento de campanha, nós sabemos que o Brasil já adota o financiamento público de campanha: é o Fundo Partidário, que é depositado de forma proporcional na conta dos partidos políticos, e também o uso dos meios de comunicação do rádio e da televisão para a propaganda política. Esse instrumento
é um financiamento público, porque há uma renúncia tributária do Governo Federal em favor dos canais de
televisão e das rádios para que essa propaganda eleitoral seja permitida através dos meios de comunicação.
Mas o que é polêmico neste País, hoje, é a adoção do financiamento privado, uma vez que ele tem sido
muito criticado e tem sido motivo da abertura de CPIs, de escândalos os mais diversos – inclusive, agora, com
esse da Petrobras –, em que o financiamento privado é visto como uma porta aberta à corrupção.
Para salvaguardar esse aspecto, eu considero importante – uma vez que só o financiamento público, isso
redundaria, através do Fundo Partidário, numa transferência ínfima muito pequena para os diversos partidos
que existem no nosso País –, mesmo que haja uma redução drástica com a queda do voto proporcional, da
aliança proporcional, seria de bom alvitre, Sr. Presidente, que nós adotássemos a criação de um fundo especial,
fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, tal qual existe o fundo partidário. Este seria abastecido com recursos
privados, sem a interferência dos partidos políticos, isto é, a empresa, a pessoa jurídica que quisesse depositar
um recurso para financiar a campanha eleitoral não iria atrás dos partidos políticos, iria atrás de uma renúncia
fiscal, ou seja, de um benefício que o Governo Federal, que o Governo da União daria ao partido político para
financiar as campanhas eleitorais.
Não haveria, então, Sr. Presidente, isso que muita gente considera, e, de fato, acontece muito, uma suspeita da doação de empresas privadas diretamente a partidos políticos ou aos próprios políticos durante as
campanhas eleitorais.
Acho que seria, Sr. Presidente, a única saída capaz de arrecadar recursos privados e recursos de pessoas
jurídicas atenuando essa questão da corrupção e fazendo com que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse essa
arrecadação e a distribuição equitativa de acordo com o tamanho do partido.
Essa é a minha opinião. Voto favorável à PEC que derruba a coligação partidária, mas com a aprovação,
quem sabe, na Câmara dos Deputados, porque aqui não há mais tempo, da Federação de Partidos Políticos.
É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Fernando Collor, tem a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de encaminhar pelo Bloco União e Força, voto favorável à PEC 40, pelo fim das coligações partidárias.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Cristovam Buarque, com a palavra V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero tirar proveito do assunto e pedir que se coloque em votação, na
hora que for possível, a Mensagem nº 68, que indica o Embaixador Eduardo Carvalho para a Namíbia. Segundo,
sobre o assunto específico em discussão, quero dizer que votarei favorável – aliás, eu já votei –, mas que não
me satisfaz plenamente. Eu gostaria de ver a eliminação de toda forma de coligação no primeiro turno. Quando
todo partido for obrigado a ter candidato a prefeito, a governador, a presidente, nós vamos ter a possibilidade
de uma reforma partidária. O número de partidos diminuirá necessariamente.
A minha proposta seria coligação apenas no segundo turno para os cargos majoritários. Enquanto esse
projeto não vem, eu votarei favoravelmente à emenda do Senador Sarney.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Para encaminhar, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Crivella, com a palavra, V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PRB parabeniza V. Exª por colocar em pauta matérias que há longo tempo
aguardam para serem discutidas pelo Plenário.
A Reforma Política é realmente uma demanda da nossa sociedade. Eu diria que a mãe de todas as crises
é realmente esse sistema eleitoral que nós temos, dando espaço a todo tipo de falcatrua e eleições sem legitimidade, que envergonham o nosso povo, que desmerecem a nossa democracia.
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Na questão dessa PEC, Sr. Presidente, o meu Partido acha que ela é inconstitucional. É inconstitucional
porque é princípio da nossa República o pluripartidarismo e fere também o art. 5º nas suas cláusulas constitucionais que preveem a livre associação. De tal maneira que o esforço que fazemos aqui para debater e votar
certamente não passará na Câmara dos Deputados, onde 28 pequenos partidos se oporão a ela – a grande
maioria, pequenos partidos. E se, por um golpe do destino, eu diria, passar na Câmara, certamente o Supremo
a derrubará, como já fez de outras vezes.
Mas parabenizo a nossa Casa por debater, por discutir, por colocar a opinião para o povo brasileiro e encaminhar a Reforma Política.
Obrigado, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino. Em seguida,
Senador Waldemir Moka.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não tenho nenhuma dúvida de que por esta Casa a matéria deverá ser apreciada e aprovada, até
por uma razão muito simples, os Senadores são todos eleitos pelo voto majoritário. O que receio, Presidente,
é que estejamos votando uma coisa imperfeita em matéria de consecução de objetivo. Porque a matéria irá
para a Câmara dos Deputados, onde, pelas manifestações já aqui proferidas por diversos Srs. Senadores, está
a vivência real do problema.
Se nós não fizermos um texto que garanta progressividade na implementação de um fato que em si é
positivo, a proibição de coligação na eleição proporcional fortalece os partidos políticos. Ponto. Esse é um dado
importante. Você faz a chapa de um único partido, o eleitor vota nas ideias dos partidos e nos candidatos dos
partidos e elege. Acaba com aquela história de Deputado de 300 mil votos puxar Deputado de 15 mil votos,
o que é um fato positivo.
Agora, a realidade do dia a dia é diferente. Se você manda essa matéria para a Câmara sem estabelecer
uma progressividade ou algumas ressalvas, como federação de partidos e etc., essa matéria seguramente será
derrotada na Câmara, é a percepção que eu tenho.
Então, a matéria como está colocada, como foi formulada, pode até lograr êxito no Senado, mas ela está
fadada a não lograr êxito na Câmara, pela realidade de vida. A menos que lá se operem mudanças, façam-se
emendas que possibilitem a implantação da matéria com ajustes e ao longo de um tempo, na medida em que
outras matérias que digam respeito ao fortalecimento de estruturas partidárias sejam aprovadas ao mesmo
tempo ou em conjunto ou concomitantemente.
Dizendo isso e fazendo esta observação, eu quero dizer que no meu Partido a matéria é controversa e
há votos divididos.
Eu votarei a favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka, com a palavra V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já votei favoravelmente e eu queria colocar uma coisa que a população tem que entender. Essa questão do chamado voto proporcional tem provocado distorções enormes.
Você vai em uma Câmara de Vereadores, que possui 11 vereadores, e acabam se elegendo vereadores
que não têm a metade de votos de vereadores que ficam fora da eleição. Para citar um exemplo que aconteceu
recentemente, no meu Estado, um parlamentar de uma grande envergadura, Fábio Trad, que seria o quinto
mais votado, está fora porque há uma distorção nesse chamado voto de coligação. Alguns partidos adotam
alguns critérios, colocam celebridades, gente que possui um milhão de votos, que traz consigo candidatos com
200, 300, 500 votos. Isso é uma distorção. Tem que falar do jeito que a população entende. Se tem 11 vereadores numa câmara municipal, quem tem que se eleger? Os 11 mais bem votados, independente de coeficiente
eleitoral. Aí, na hora da eleição, nenhum candidato vai procurar o partido menor. Ele vai concorrer pelo partido
dele, pelo que ele acha do partido de coração, da ideologia dele e não procurar partidos em que a legenda seja
mais fácil para ele se eleger. Esse tipo de distorção é que não podemos mais permitir.
Por isso, Sr. Presidente, voto favoravelmente ao fim dessas coligações proporcionais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, com a palavra V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero de antemão até dizer que concordo em gênero, número e grau, Sena-
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dor Moka, com o raciocínio de V. Exª e até no apoio a essa matéria. Mas quero chamar atenção para uma coisa que discutimos aqui durante o período de debates, aquela famosa comissão geral sobre reforma política.
Na realidade, estamos tratando de uma peça importante, que é discutir a questão das coligações ou o
fim das coligações, para que cada partido se apresente na sociedade com o seu programa, com os seus candidatos, vamos chamar assim, com o seu time. Agora, precisamos resolver dois problemas que, na realidade,
levam até à crise que estamos discutindo hoje: uma é a questão dos partidos. Proíbo coligações, mas continuo
permitindo partidos que passam a ter donos, partidos que são registrados e onde o sujeito coloca a ata debaixo
do braço, Senadora Lúcia Vânia, e que vai lá e diz o seguinte: se o diretório de Goiânia não está fazendo o que
eu quero, ou o diretório de Goiás, eu de cá, de cima de onde estou, destituo, nomeio, coloco, tiro, boto. Não dá!
Então, que partido, que coligação é essa, que chapa é essa que esse partido vai montar a partir da decisão de
alguém que controla o partido? Portanto, é importante, sim, acabar com as coligações, mas que partidos vão
comandar agora esse processo?
O segundo problema, Senador Moka, é o problema, inclusive volto a dizer, do próprio debate que estamos fazendo hoje, do financiamento. Como vamos votar isso? Então, está bom. Cada partido lança a sua chapa
e não botamos o dedo na ferida, na instituição partidária e no financiamento de campanha.
Portanto, nós temos que votar essas matérias porque, senão, nós vamos votando o periférico da reforma
política e não vamos no âmago da questão.
Partido é ferramenta preponderante do processo eleitoral. Financiamento de campanha se revelou o
problema crucial do processo eleitoral. Portanto, orientar essas questões e o restante viria exatamente como
desdobramento dessas duas medidas para a gente, de uma vez por todas, votar a reforma política. Acabar com
essa história de que a gente fala tanto que tem que ter reforma política e, depois da eleição, a gente fica talvez
dando um passo aqui e um passo acolá.
É importante esse passo que nós estamos dando? É, eu não estou menosprezando o passo. Mas chegou
a hora, Senador Collor, de a gente dar inclusive um passo mais firme, contundente e sólido sobre essa questão,
no que diz respeito à reforma política.
Então, votei a favor dessa matéria, mas com esse clamor, com esse clamor, que a gente aprecie ainda
neste primeiro semestre uma definição muito clara sobre essas questões partidárias, sobre a organização partidária e sobre a questão do financiamento.
É a mesma coisa, eu vou tocar nisso para encerrar. É a mesma coisa o negócio da reeleição. Nós estamos
com uma matéria para ser apreciada que diz o seguinte: nós vamos discutir agora a desincompatibilização. Se
eu saio seis meses antes, seis meses daqui, três meses acolá.
Ora, não dá para ser isso. O problema é a reeleição, não é a desincompatibilização. Não adianta. Se o
sujeito vai se desincompatibilizar seis meses antes, sete meses antes ele já começa a trabalhar inclusive... Ou
melhor, ele termina tocando seu mandato pensando na reeleição. Ainda que fora do período em que ele se
desincompatibilizou, esse período não servirá para apagar, por exemplo, o que ele fez antes.
Então, não funciona. Se nós chegamos à conclusão de que quem está no cargo tem que se desincompatibilizar, é porque chegamos à conclusão de que o instrumento da reeleição não deu certo. Então, portanto,
chegou a hora de a gente também botar um basta nessa questão e acabar com o processo de reeleição.
Portanto, estou votando nessa matéria, Senador Moka, mas chamando atenção dessa referência. Vamos
discutir os pontos centrais e os pontos cruciais em relação à Reforma Política.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Mas nós não temos divergência, Senador Walter
Pinheiro, nenhuma.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Foi isso que eu disse. Concordo com V. Exa
em gênero, número e grau.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Permitam-me só uma informação: é
por isso que nós vamos votar a reforma política por tema. Eu vou consultar os Líderes para pautar, para a próxima semana, o financiamento de campanha, e aí todas as matérias que nós tivermos com relação a financiamento de campanha serão apreciadas.
O grande problema é que nós não podemos deixar de votar a desincompatibilização, porque há uma
possibilidade de, lá adiante, nós acabarmos com a reeleição. Nós não podemos deixar de votar uma coisa em
função de uma expectativa de mudança posterior. É isso que dificulta e tira a lógica do andamento da reforma
política.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Sr. Presidente, só uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Telmário, com a palavra V. Exª.
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O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero parabenizá-lo por essa decisão, mas veja você, se entrarmos com uma proposição já tirando a reeleição e o financiamento, V. Exª começa a criar uma espinha dorsal para a grande reforma. Dá para fazer junto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conversar com os Líderes, evidentemente, e nós vamos pautar, para terça-feira, o financiamento de campanha e vamos apreciar todas as
matérias que estiverem tramitando com relação a financiamento de campanha.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria também aqui de manifestar o meu voto favorável ao fim das coligações
nas eleições proporcionais. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista, porque força a aproximação
maior dos partidos com suas bases eleitorais e, na prática, acaba com o engodo de votar num Deputado e eleger outro. Portanto, essa é uma demanda da sociedade e é quase um consenso aqui nesta Casa. Portanto, o
meu voto é favorável ao fim das coligações proporcionais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço, com a palavra V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me manifesto, evidentemente, favorável a esta proposta que V. Exª encaminha e que, seguramente,
recebe o acolhimento de unanimidade ou de grande parte dos Senadores, porque vai corrigir uma deformação
histórica do sistema político brasileiro. Então, votarei favoravelmente.
Mas eu quero indagar V. Exª, a título de esclarecimento. V. Exª, além de presidir o Senado, preside o Congresso Nacional. Nós estamos diante de um desafio, que é não frustrar a sociedade brasileira diante das expectativas que nós estamos gerando de que agora a reforma política vai, pelo menos nos pontos que são centrais
e que são estratégicos para que o sistema político brasileiro possa ser aperfeiçoado.
A indagação que faço a V. Exª é: que tipo de entendimento está sendo construído com a Câmara para que
estas matérias que estamos votando aqui sejam levadas de direito à sua finalização e possamos, de fato, ter o
sistema político revisado? E faço um apelo a V. Exª para a necessidade de construirmos esse ambiente com a
Câmara, até porque temos aqui inúmeras matérias que já votamos, matérias polêmicas, e que naturalmente a
Câmara não vota. E ao não votar, ao invés de surpreender, estará frustrando a sociedade.
Essa é a indagação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Gostaria de dizer ao Senador Ricardo
Ferraço e ao Plenário que concordo em gênero, número e grau em fazermos um esforço de conversação com a
Câmara dos Deputados – e quando digo nós, somos todos nós – para que possamos ter com relação à reforma
política uma espécie de pauta expressa, a fim de que, em sendo votada na Câmara, ter a sua apreciação concluída aqui no Senado. E vice-versa: em sendo votada no Senado, ela igualmente pudesse caminhar na Câmara.
Porque se não houver essa mínima convergência, como uma Casa é complementar com relação à outra, nós
teremos dificuldade na conclusão da própria avaliação de cada tema da matéria.
Eu me coloco à disposição do Senador Ricardo para conversarmos um pouco sobre qual a melhor formar de encaminhar esta questão.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Garibaldi, com a palavra V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, com a convicção de que os últimos serão os primeiros, como diz o Evangelho, eu acho que nós
estamos diante de um dilema: ou nós votamos favoravelmente a proposições como esta ou os partidos continuarão a se desgastar perante a opinião pública.
O que se exige hoje dos partidos? É que tenham nitidez, que eles possam cumprir um programa partidário.
Se nós indagarmos ao cidadão qual é o programa partidário do PMDB, ele vai dizer que não sabe de nenhuma
proposta efetiva do programa partidário do nosso Partido. A mesma coisa acontece com os outros partidos.
Sr. Presidente, essa proibição de coligação proporcional pode nos dar aquilo que nós precisamos que
os partidos tenham: identidade. Nós precisamos que os partidos tenham nitidez programática, que possam
se identificar com o eleitorado. Hoje, a coisa que mais se diz no Brasil é que se vota nas pessoas, vota-se nos
candidatos e não se vota nos partidos.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, qual é a democracia que se faz sem que os partidos tenham preponderância no voto do cidadão? Então, eu acho que nós devemos votar “sim”, devemos cumprir o nosso dever. Não
sejamos pragmáticos, porque o pragmatismo há de nos dizer que, na Câmara dos Deputados, os pequenos
partidos não permitirão que matérias como essas sejam aprovadas. Entre o pragmatismo e votar pelo futuro
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político do Brasil, sem as ameaças que ele tem hoje, eu prefiro votar por um futuro melhor para a democracia
e, consequentemente, para os partidos do Brasil.
Por isso mesmo, o meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Hélio José e, em seguida,
Senador José Serra.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é com prazer que venho me pronunciar e dizer que é um grande passo que estamos dando hoje: o fim dessa
coligação partidária para eleições proporcionais.
Quero parabenizá-lo por essa atitude corajosa, de vanguarda, de colocar em votação assuntos tão importantes quanto esse. Acho que a posição que o senhor aqui manifestou de, na próxima terça-feira, colocar aqui
o debate sobre financiamento de campanha é um grande passo, é uma sinalização para o País de que o Congresso Nacional está atento, está vigilante, está votando, está discutindo temas importantes para o nosso País.
Então, quero manifestar aqui que o nosso Partido, o PSD, como o nosso Líder já colocou, está favorável
ao fim das coligações partidárias. Achamos que temos que ter o mandato de cinco anos, a coincidência das
eleições. Devemos fortalecer os partidos.
Eu me solidarizo com as posições que foram colocadas aqui pelo nosso colega Senador Garibaldi e pelos
encaminhamentos que estão sendo feitos nesta Casa.
Eu acho que estamos dando passos importantes. Quero dizer que são muito importantes essas atitudes
que V. Exª tem tomado para o nosso País e para o nosso Congresso.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
brevemente, eu queria manifestar o meu apoio ao projeto, o meu voto “sim” ao fim das coligações proporcionais e chamar atenção para dois outros aspectos que estão ou devem ser postos em discussão.
Primeiro, eu vejo com simpatia a proposta que abre a possibilidade de organização de federação de
partidos, que interessa aos partidos menores. Mas seria algo diferente do que são hoje as coligações tal como
funcionam nas eleições.
Um segundo aspecto, Sr. Presidente, é referente a coligação para eleições majoritárias. Eu creio que esta
Casa tinha o dever de reconsiderar essa questão.
Houve uma proposta, um projeto apresentado pelo Senador Alvaro Dias que não foi adiante – eu inclusive pedi ao Senador que o reapresentasse –, que estabelece liberdade para coligação nas eleições majoritárias,
mas que o tempo de televisão seja contado apenas em função do tempo do candidato titular, majoritário, e do
vice, Sr. Presidente, porque, no Brasil, o fato é que tempo de televisão agora virou mercadoria de comércio nas
eleições. Nós temos um mercado persa com o tempo de televisão. O Senador Eunício sabe disso. Todos aqui já
viveram ou observaram essa situação.
Eu creio que a recolocação desse projeto ataca essa questão. Que tenha o tempo o candidato majoritário, do seu partido e do vice, e pode fazer coligação mais amplamente. Esse seria um fator de saneamento
preventivo da vida pública brasileira, porque esse fator comércio de tempo eleitoral, que está se fazendo tão
presente, vai criar problemas gravíssimos para nós no futuro.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, antes de proclamarmos o resultado, com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Claro, votei a
favor também. O voto está lá, “sim”. Não há dúvida, os argumentos todos foram muito claros a respeito da relevância dessa matéria, um passo importante no conjunto da reforma eleitoral que precisa ser complementado.
E V. Exª tomou a iniciativa de incluí-lo na pauta da próxima semana.
E já que está sendo concluído o processo de votação dessa emenda constitucional, Presidente Renan
Calheiros, eu gostaria de, em havendo possibilidade – já que as próximas votações incluídas na pauta serão
nominais, porque para votação de autoridades –, votar o Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2013, já
apreciado favoravelmente pela CCJ, de autoria do Senador Blairo Maggi. Trata-se de uma questão que foi muito
discutida no Congresso Nacional, de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a nº 429, de dezembro
de 2012, que obriga registro de tratores e máquinas agrícolas.

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

487

Essa matéria não depende de votação nominal, já conhecida dos Senadores e das Senadoras. A propósito, na sexta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária estará debatendo esse tema em Não-me-Toque,
na Expodireto, à tarde, no ciclo de debates. Então, seria um conjunto de coisas já para levar como iniciativa do
Senado Federal apoiar esse projeto de decreto legislativo. A inversão da pauta seria importante porque não
requer aí discussão ou não requer votação nominal.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
(Procede-se à apuração.)

488

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

489

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 61; NÃO, 7.
Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 40, em primeiro turno.
Nós vamos votar agora, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, as Emendas nºs 1 a 4, de Plenário, de pareceres
contrários, da CCJ.
Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que prepare o painel. Nós vamos, por sugestão, por encaminhamento
do Senador, apreciar daqui a pouquinho alguns nomes de embaixadores. O Senador Aloysio pediu há pouco,
o Senador José Agripino está pedindo que incluamos mais um nome, e nós vamos fazer um esforço para apreciar pelo menos mais esses cinco nomes hoje.
Nós estamos votando as Emendas nºs 1 a 4, de pareceres contrários.
Os Senadores e a Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
E eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário, pois nós
vamos ter algumas votações nominais.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Reguffe, com a palavra V. Exª.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Senadores aqui em volta, e eu me incluo entre eles, não estão sabendo quais são as emendas que estão sendo apreciadas.
Se V. Exª puder tornar público para o Plenário, para que todos possam fazer o voto de acordo com as suas consciências.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos fazer a leitura das emendas
que tiveram, na CCJ, pareceres contrários. São as Emendas de nºs 1 a 4.
A Emenda nº 1 é uma emenda com três parágrafos, que propõe a redação para o art. 17, §3º: “Dois ou
mais partidos poderão reunir-se em federação de partidos que, após a sua constituição e respectivo registro
perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuarão como se fosse única agremiação partidária. A federação constituída nos termos do parágrafo deverá funcionar em caráter nacional. Os partidos que integram a federação
deverão permanecer a ela filiados, no mínimo, por três anos”.
A segunda emenda altera o §2º do art. 17: “São admitidas coligações eleitorais, cabendo aos partidos
adotar o regime e os critérios de escolha, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal”.
E a terceira emenda, também altera, propõe alteração do §1º do art. 17: “É assegurada aos partidos políticos
autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar critérios de formação
das suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”.
E a última: “Suprima-se a expressão ‘exclusivamente nas eleições majoritárias’, constante do §2º do art. 17
da Constituição Federal, da redação proposta pelo art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição nº 40”.
Todas receberam, na CCJ, pareceres contrários...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – ... e foram apreciadas.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Um esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Para ser coerente com a votação anterior de não
às coligações proporcionais, deveríamos votar “não”...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O voto “não” – exatamente, Senador
– confirma a decisão da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Para orientação da nossa Bancada. A
nossa Bancada é contrária a essas emendas. É um tema que precisamos discutir melhor ainda, que é a federação de partidos, mas que poderá até ser objeto de lei ordinária.
Pergunto a V. Exª: como é que votamos?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A manutenção da decisão da CCJ será
materializada com o “não”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Votará “não” quem quer rejeitar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O voto “não”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Obrigado.
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente, para orientar a Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para
orientar a Bancada do PR, o voto é “não”, como V. Exª já disse, para confirmar o voto “sim” na votação anterior.
O SR. IVO CASSOL (PP – RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (PP – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu só queria aproveitar a oportunidade. Agora há pouco, quando votamos o fim da coligação, o que precisa prevalecer, nos nossos Estados e
Municípios, é a vontade popular. Se nós temos, no Estado de Rondônia, 24 Deputados Estaduais, têm que ser
os 24 mais votados; se temos oito Deputados Federais, os oito mais votados.
E o que acontecia, até pouco tempo atrás, era mais uma maneira de barganha, para ficar negociando
para cima e para baixo. Então, com isso, abre o leque e dá oportunidade para qualquer um dos candidatos se
candidatar a qualquer partido político e, ao mesmo tempo, representar seu povo na sua região, no seu Estado.
Portanto, sou a favor do fim da coligação, votei favorável, e, ao mesmo tempo, voto também para que
os Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores sejam os mais votados, em cada cidade. Os mais
votados são, na verdade, os legítimos representantes da vontade popular nos seus Municípios, no seu Estado.
Portanto, estou aqui no Senado e continuo votando dessa maneira.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima e, logo
depois, o Senador Walter.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, respondida a questão levantada pelo Senador Aloysio Nunes, apenas para orientação da Bancada
do PSDB, nosso voto obviamente é “não”.
O PSDB, portanto, vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Fernando Collor, como vota
o Bloco União e Força?
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, apenas para orientação do Bloco União e Força, o voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro e Senador
Eunício Oliveira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a primeira coisa é que, na realidade, estamos votando no parecer, porque as emendas estão agrupadas. Mas, tudo bem. Como V. Exª orientou que o voto “não” é o voto à emenda, são quatro emendas que
estão sendo votadas de uma única vez. Então, na realidade, nós estamos votando um parecer que disse “não”
às quatro emendas.
Então, por isso, eu havia indagado em relação a essa questão se o voto...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É que nós estamos votando, de acordo
com o Regimento, se essas emendas poderiam, evidentemente, ser destacadas. Como elas não foram destacadas, nós estamos apreciando em globo as três emendas.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Certo. O voto é “não”, porque tinha um...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício e Senadora Vanessa.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, só para encaminhar.
O PMDB encaminha “não” às emendas pelo texto original, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Eu creio que talvez a minha colocação deste momento deveria ter sido feita antes, mas
acredito que, com a boa vontade do Plenário e de V. Exª, sobretudo, a gente possa aprofundar mais a matéria,
o debate em relação às emendas.
Nós temos, dentre as emendas, a Emenda de nº 1, que foi apresentada pelo Senador Antonio Carlos Valadares.
A Emenda, Presidente Renan, apresentada pelo Senador Antonio Carlos Valadares – eu solicitaria a atenção dos meus
colegas Senadores –, a emenda apresentada pelo Senador Valadares permite a formalização, a criação de federação.
O que significa isso? A federação é a possibilidade – e o Senador já expôs aqui o conteúdo da sua emenda
– de partidos políticos se reunirem por um tempo mais longo que não somente o tempo do período eleitoral,
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Sr. Presidente. Isso é muito importante e isso assegura a democracia, a possibilidade de reunião e faz cumprir
o objetivo da emenda constitucional, que é não permitir que partidos políticos proliferem, Sr. Presidente.
Então, veja, isso acontece, a criação de federação, no mundo inteiro. No Chile, a Presidenta Michelle Bachelet
não foi eleita por um partido político, ela foi eleita por uma federação de partidos políticos. No Uruguai, a mesma
coisa, o ex-Presidente Mujica e o Presidente atual do Uruguai foram eleitos através de uma coalizão partidária, que
não é uma união de partidos apenas com aquele objetivo eleitoral, mas é uma união de partidos mais permanente.
Então, eu faria um apelo a V. Exª: que V. Exª ouvisse os Líderes partidários para ver a possibilidade de separarmos essa emenda apresentada pelo Senador Valadares e que possamos votar essa emenda que considero
muito importante e que aperfeiçoa, inclusive, a democracia no nosso País, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Dando continuidade a esse encaminhamento da Senadora Vanessa, com o qual concordo, o sistema
presidencialista exige, Sr. Presidente, mecanismos que possam garantir equilíbrio nas instabilidades permanentes que esse sistema gera. Por isso, a federação surge como uma ideia que tanto acolhe no sistema parlamentarista – como o sistema espanhol ou outros –, em que dispõe da federação um ambiente de aglutinação,
de um campo de atuação no processo eleitoral, quanto permite, aqui na América do Sul e na América Latina,
onde temos diversos governos com sistema presidencialista, permite isso que a Senadora Vanessa falou: a possibilidade de composições e criação de governos de coligação e de governos de federação – não coligação no
sentido estrito, como existe hoje no Brasil.
O nosso País, inclusive, tradicionalmente, é um país que busca no diálogo a saída para as crises políticas. O
adequado, por exemplo, na crise que temos, seria estarmos discutindo um grande governo de coalizão no Brasil. Por
isso, defendo essa mesma proposta, que possamos isolar a votação, separar a votação da emenda do Senador Valadares e debater a constituição da federação, e nós do nosso Bloco votaremos “sim”, a favor da emenda de Valadares.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Fátima.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero aqui registrar que vou me abster novamente nessa votação, mesmo respeitando a orientação que
o Partido deu, que foi de votar “sim”. Respeitei, mas discordei, e vou deixar claro por quê. Porque, a despeito,
Senadora Ana Amélia, de ser a favor do fim das coligações partidárias, a proposta que foi votada anteriormente considero insuficiente, por essa proposta não incorporar exatamente a ideia da federação interpartidária.
Comungo com o raciocínio e a defesa que faz aqui a Senadora Vanessa bem como a Senadora Lídice, mas
volto a dizer: sou a favor do fim da coligação no âmbito das eleições majoritárias, mas não sou a favor de que nós
coloquemos um fim agora na coligação pura e simplesmente. Eu acho que tinha que ter exatamente um meio termo, que seria a figura da federação interpartidária, para que a gente possa separar o joio do trigo, para que a gente
possa exatamente preservar e respeitar a questão dos pequenos partidos, que, historicamente, têm compromisso
com a sua ideologia, têm compromisso com os seus princípios, têm compromisso com a defesa da democracia.
Então, como a Emenda 1 não foi destacada, Sr. Presidente – que seria a emenda que permitiria pôr fim à
coligação nas eleições majoritárias, mas, ao mesmo tempo, incorporando a ideia da federação interpartidária
–, como essa idéia não foi aproveitada, apenas para declarar que vou me abster novamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só pedir a atenção das Senadoras e dos Senadores, para que nós pudéssemos colocar uma informação que considero fundamental: as
emendas receberam pareceres contrários da CCJ e não foram destacadas – não foram destacadas. A matéria
estava há semanas na pauta, já foi discutida. É evidente que, se houver uma unanimidade dos Líderes partidários no sentido de que essa emenda seja destacada, a gente tem que anular essa votação, votar um requerimento de destaque, para concluirmos a votação. Eu só posso fazer isso, por mais boa vontade que eu tenha,
se houver um consenso com relação a esse encaminhamento.
Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo último na consulta dos Srs. Líderes desta Casa. Nós já temos consciência de que
já se está votando, mas muitas outras matérias nós já tivemos aqui que foram conduzidas para um consenso,
mesmo quando o período de votação já tinha se instalado. Já tivemos, aliás, matérias que foram interrompidas
para que votássemos no dia seguinte em função disso.
Nós temos uma emenda na mesa, uma emenda do Senador Valadares, que é a Emenda nº 1. E eu gostaria de solicitar aos Srs. Líderes que pudessem concordar que nós agora destacássemos a emenda do Senador.
Eu sei que muitos têm posições contrárias à federação, mas é apenas para permitir a votação. Mesmo que a
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gente não ganhe, que tenhamos o direito de debater e, principalmente, de votar. Não vamos obstruir, não vamos fazer nada. Apenas temos o direito de trazer essa posição à votação. Quantas vezes a gente assina matéria
aqui apenas para vir para a votação?
Então, Sr. Presidente, eu quero apelar ao Líder Eunício, ao Líder do PT, ao Líder do PSDB, ao Líder...
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu posso falar?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Pode falar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PSDB aceita a proposta de tirar da emenda global para uma votação em separado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PT aceita também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos fazer exatamente isso. Nós vamos interromper esta votação, nós vamos apreciar um requerimento de destaque e concluir a votação de modo
a ressalvar e apreciar esta emenda, a Emenda nº 1, do Senador Valadares, com o apoio de todos os partidos.
Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa para interrompermos a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – O PT vota “sim”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, vamos votar, vamos votar...
Só para esclarecimento da Mesa.
Nós vamos votar agora as emendas em separado. Nós temos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não, nós vamos votar um requerimento para destacar uma emenda. Essa emenda será apreciada destacadamente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Separadamente. Uma só?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Uma só.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – As outras vão ser votadas em globo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As outras serão votadas em globo. Está bem?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – O.k.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, o requerimento de
destaque, que será lido pelo Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Destaque de emenda para votação em separado:
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque para a votação em separado
da Emenda nº 1 à PEC nº 40, de 2011.
Sala das sessões, 10 de março de 2015.
REQUERIMENTO Nº 147, DE 2015
Destaque de emenda para votação em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, requeiro destaque para votação em separado
da emenda nº 1 à PEC 40 de 2011.
Sala das Sessões, em 10 de março de 2015. – Senadora Lídice da Mata.
(À publicação)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Assinado: Senador Eunício Oliveira e
outros líderes.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Nós vamos alterar o painel e vamos votar, portanto, na forma do requerimento aprovado, como consequência, a Emenda nº 1.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PT vota “Sim” pela Emenda nº 1.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em votação a Emenda nº 1, do Senador Valadares.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PSB vota “sim”.
O PCdoB como vota, Senadora Vanessa?
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – O PCdoB vota “Sim”. Eu quero agradecer a V. Exª e a todos os Líderes, Presidente, porque é
uma matéria importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PCdoB vota “sim”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Eu sei que o pensamento daqui é contra – a maioria – coligações eleitorais. Isto que nós estamos votando na emenda são federações
que se reúnem em torno de um programa por um período significativo, Presidente.
O PCdoB vota “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida que é um avanço.
Senador Randolfe Rodrigues, como vota o PSOL?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Para encaminhar.Sem revisão
do orador.) – O PSOL vota “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PP vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PP vota “sim”.
Senador Fernando Collor.
Senador Blairo Maggi.
Senador Eunício Oliveira.
Senador Davi Alcolumbre.
O SR. DAVI ALCOLUMBRE (Bloco Oposição/DEM – AP. Sem revisão do orador.) – O Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Democratas vota “sim”.
Senador Cássio Cunha Lima
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Apenas para comunicar a V. Exª que o PSDB libera a questão para a Bancada, o PSDB não tem uma questão
fechada neste tema. Portanto, a Bancada do PSDB está liberada para que cada um dos seus membros possa
decidir de acordo com sua consciência o modelo de fim de coligações proporcionais, com a existência ou não
da federação de partidos. A Bancada do PSDB está liberada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O Bloco União e Força libera a sua Bancada para votar de acordo com a consciência que cada um tenha sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para
encaminhar, o PR vota “Não”, contrário
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como não houve tempo para conversar com a Bancada, o PMDB libera a Bancada para votar como achar conveniente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PMDB também libera a Bancada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Esta emenda precisa de 49 votos, não é, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Esta emenda precisa de 49 votos “Sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – A emenda da federação precisa de 49 votos.
É importante para que a reforma Política realmente seja justa e venha a atender todos os segmentos
políticos do Congresso Nacional. Caso contrário, eu acredito que, na Câmara dos Deputados, sem a federação,
não vai haver a queda da aliança proporcional.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço e Senador Omar.
Eu registro, com muita satisfação, a honrosa presença entre nós do nosso querido Senador Leonel Pavan.
É uma honra muito grande, Pavan, tê-lo aqui.
Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu
confesso que estou com profunda indecisão.
Nós acabamos de dar um importante passo na direção de corrigir aquilo que considero uma deformação
no processo político, ou seja, a existência de coligação para eleições proporcionais.
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O que nós estamos votando agora é desfazer aquilo que nós fizemos, na medida em que nós estamos
recolocando no lugar da coligação proporcional a figura da federação. Portanto, nós estamos trocando seis
por meia dúzia. Eu acho que nós demos um passo adiante, e nós agora estamos retrocedendo, ou seja, nós
estamos trocando seis por meia dúzia.
Logo, vou manter a minha posição e votar contrariamente à federação, porque ela recoloca no lugar a
possibilidade da coligação para eleições proporcionais, mantendo no sistema político a deformação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Ricardo Ferraço lembra um
aspecto que, inclusive, foi discutido na CCJ.
Essa matéria foi rejeitada na CCJ e, por isso, recebeu um parecer contrário.
Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o PSD vota “Não”.
Qualquer tipo de artifício que se tente utilizar agora para que volte a haver partidos diferentes disputando juntos para fazer uma legenda, isso não é válido. Então deixa da forma como está. E acho que a Câmara
dos Deputados, lá na frente, não vai discutir coligação; ela vai discutir se vai haver ou não legenda, porque, aí
sim, o Deputado Federal mais votado do seu Estado e os oito ou doze, conforme a representatividade do seu
Estado, estarão representando o Estado dentro da Câmara Federal.
O que acontece hoje? É que partidos lançam 60 candidatos para eleger um, e acham que isso é representatividade partidária. Não é verdade. É um engodo à sociedade brasileira achar que o partido lança 60 candidatos para que faça legenda...
(Soa a campainha.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – ... já sabendo, de antemão, quem é que tem mais chances
de ser o mais votado naquela coligação para ser eleito.
Por isso nós somos favoráveis a acabar com a coligação, não somos favoráveis à federação e também
não somos favoráveis ao voto de legenda. Somos favoráveis à democracia: aqueles que têm mais votos que
representem os seus Estados e a nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós acabamos de dar um voto com o fim das coligações proporcionais, o que é um avanço. Na verdade, quando se tenta falar em federação é uma outra forma de fazer a mesma coisa, é trocar seis por meia dúzia.
Nós temos que acabar com essa distorção.
Quem tem que se eleger são os Parlamentares que têm mais votos. Isso é importante. Aí vai se criar federação, aí vem a questão do coeficiente, acaba-se elegendo gente que tem muito menos voto e ficando Parlamentares de fora da eleição. Isso não é possível.
Então, a verdade é esta: nós estamos tentando aqui, novamente, uma brecha, um jeitinho para voltar à
coligação proporcional.
Eu sou contra isso, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Presidente, somente
para tirar uma dúvida.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) –Presidente Renan, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Presidente, a meu ver está havendo uma má interpretação desta emenda, que, pela unanimidade do
plenário do Senado, está sendo discutida.
A federação de partidos políticos respeita a rejeição à aliança proporcional. A federação não vai fazer nenhuma aliança com partido político nenhum. Ela vai agir como um partido político autônomo, independente
e, como tal, não poderá fazer aliança com outro partido político.
Então, quem estiver dizendo que a federação de partidos políticos é um simulacro na defesa da permanência da aliança proporcional não está falando a verdade, digo melhor, está equivocado.
Portanto, eu defendo a federação como um instrumento democrático para atender todos os segmentos
políticos do Congresso Nacional, respeitando a proibição de coligação proporcional.
Agradeço a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Donizeti.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadores, Presidente, eu defendo a questão da federação, porque ela passa a ser um partido por tempo determinado e com um programa definido. Não é como nas atuais coligações, que se desfazem logo depois da
eleição. A federação pode ser um conjunto de partidos que se juntam, formam a federação por um tempo determinado, que não pode ser um tempo inferior, no meu ponto de vista, à eleição a que estão concorrendo e
têm um programa comum definido.
Então, por isso, eu voto “Sim” na questão da Federação.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Apoio Governo/PP – RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Apoio Governo/PP – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – É só para
aproveitar aqui, amigos de Rondônia e Lideranças, igual a marmitola de buriti.
Estão ligando para cá e dizendo o seguinte: “Cassol, continue defendendo que os mais votados no Município, os mais votados no Estado para Deputado Estadual, para Vereador e os mais votados para Federal têm
de representar o povo”. Chega de fazer uma escada, simplesmente tendo que compor com vários partidos ou
vários candidatos que não têm voto, com um custo maior de campanha.
Já que nós estamos mudando o sistema político brasileiro, reformando, vamos reformar. Vamos dar o
direito para o povo brasileiro escolher, na verdade, aqueles que têm mais voto e que representam o povo de
verdade. Chega de o povo votar em um e estar elegendo, por tabela, outro que não tem nada a ver com aquilo
que, na verdade, se programou e fez o compromisso com a sociedade.
Portanto, eu sou contra a criação dessa federação. Voto “Não” mais uma vez e voto “Sim” para acabar com
esse sistema que existe hoje. E os mais votados que venham para cá, representar o povo brasileiro, tanto na
Câmara dos Deputados Federal como nas assembleias legislativas, no meu Estado de Rondônia e nas demais
assembleias legislativas do Brasil, como também nas câmaras municipais.
Os vereadores que têm maior voto, esses são os representantes do povo, da nossa sociedade. Chega de
eleger por tabela quem não tem compromisso, está preocupado simplesmente em resolver o problema dele,
particular. A população é sábia. Ela vota e escolhe.
Eu quero só lembrar aqui, Sr. Presidente – agora, é o Jorge Viana quem está aí –, que, no passado, aqui
no Senado, também era esse mesmo sistema, era o sistema proporcional. Eram duas vagas de Senador. Vinha
um Senador com muito voto e outro, que não tinha voto nenhum, vinha a reboque para cá. E esta Casa mudou.
Hoje, para vir para cá, vêm os Senadores mais votados. Portanto, vamos fazer isso nas câmaras municipais, nas
assembleias legislativas e também aqui, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados.
Portanto, o meu voto é “Não”, contra a criação da federação.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, 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) – Nós temos ainda...
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –...que ouvir o Senador Serra. Depois,
vamos dar sequência à votação e abrir o painel.
Senador Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
sou a favor desse projeto da federação de partidos. Fico muito constrangido de contrariar aqui o meu querido
amigo, Senador Moka, companheiro de muitas batalhas.
Eu creio que a questão não está suficientemente esclarecida. Eu votei a favor do fim das coligações proporcionais. A federação não repõe as coligações proporcionais, porque serão pequenos partidos que funcionarão como partidos, coisa que exclui a possibilidade de que faça parte da federação um grande partido, porque
ele se dissolveria durante três anos. Portanto, esse risco não haverá.
E também elimina – vamos falar com sinceridade – um outro inconveniente. O que acontece em campanhas? Em geral, nas coligações proporcionais, sempre vai caber ao partido majoritário fazer uma contribuição
financeira, mesmo dentro da lei, para que os outros, os partidos pequenos, possam apresentar seus candidatos.
Isso passa a ser um encargo financeiro das coligações. No caso da federação, esse problema não existe. Os partidos
pequenos vão se juntar e vão fazer as finanças deles mesmos. Não vai haver um grande partido bancando nada.
Eu acho que é uma medida correta, e também razoável, digamos. Eu acho que acabar a coligação já é
algo forte, acabar a coligação proporcional. Agora, também radicalizar a ponto de deixar pequenos partidos,
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muitos deles, graças a Deus, vários deles ideológicos, sem condição de se apresentar eleitoralmente com viabilidade parece-me um excesso.
Por isso é que eu encaminho o meu voto a favor, e lembro que o nosso Líder Cássio Cunha Lima liberou
essa votação do ponto de vista da Bancada. Portanto, quero aqui encaminhar o meu voto a favor muito francamente, muito enfaticamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos apurar a votação e proclamar
o resultado.
(Procede-se à apuração.)

Março de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 11

497

498

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2015

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – São 49 votos “sim” exigidos.
Trinta e cinco SIM; 27 NÃO.
Duas abstenções.
Então, rejeitada a emenda.
Votação, em globo, das Emendas nºs 2 a 4, de Plenário, com parecer contrário da CCJ.
Então, vejam que nós agora vamos apreciar, também usando o painel, as Emendas em globo de 2 a 4,
que foram rejeitadas na CCJ. As emendas propõem a manutenção das coligações proporcionais.
Então, para aqueles que estão pelo fim das coligações proporcionais, o voto é “não” – a Presidência informa; os que são a favor de manutenção da coligação proporcional votam “sim”.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, vamos abrir o encaminhamento.
Para encaminhar, o Líder Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, daria para repetir a orientação?
Quem vota pelo fim das coligações proporcionais vota como? Vota “sim”?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu
vou encaminhar, Sr. Presidente.
O PDT encaminha voto “não”, pelo fim das coligações.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência esclarece que essas
duas emendas foram rejeitadas no parecer da CCJ e elas propõem a manutenção da coligação proporcional.
Então, aqueles que são contra a coligação proporcional votam “não”.
Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Eunicio.
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O PMDB
encaminha o voto “não” nas duas emendas, para a manutenção do texto original.
Portanto, o PMDB encaminha voto “não” às emendas.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PDT também encaminha o voto “não” para as duas emendas, Sr. Presidente, para manter o texto original.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O Bloco União e Força encaminha também o voto “não” às duas emendas, para manter o texto original
da PEC 40, que coloca o fim às coligações partidárias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Randolfe e depois Senador
Cássio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Presidente, o PSOL encaminha o voto “não”, pela rejeição das emendas, pela aprovação do texto
como está, pelo fim das coligações proporcionais, para que, assim, possamos fortalecer os partidos políticos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Cássio; em seguida, Senadores Capiberibe e Humberto Costa.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, por coerência em relação à decisão anteriormente tomada, o PSDB vota “não”. O voto “não” representa aquilo que já decidimos na votação principal, que é o fim das coligações proporcionais.
O PSDB, Sr. Presidente, vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Mais uma vez, a Presidência informa
aos Senadores e às Senadoras que estão nas dependências do plenário que teremos votação nominal.
Senador Capiberibe.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente, para encaminhar pelo PR.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente, só para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador precisa de um esclarecimento, pela ordem.
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Nós
estamos votando as três emendas restantes em globo, e o PDMB encaminha “não” às três emendas.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – As Emendas 2, 3 e 4, em globo, estão
sendo apreciadas.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Para encaminhar o PR, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Capiberibe e Senador Humberto Costa.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Para encaminhar.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – O PSB, Sr. Presidente, vota “não” às emendas porque, senão, volta tudo ao que era dantes.
“Não”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Humberto Costa, depois o
Senador Blairo, o Senador Benedito de Lira e a Senadora Vanessa Grazziotin.
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PT vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Apoio Governo/PP – AL. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PP, Sr. Presidente, encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Blairo Maggi, para encaminhar.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O PR
encaminha o voto “não”, para dar sequência à orientação da primeira votação, que é o fim das coligações proporcionais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, até por coerência e por considerar que esse não é o caminho democrático
nem para fortalecer a democracia, quero dizer que encaminho e voto “sim” às emendas, às três emendas que
estamos votando em bloco.
Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Senadora Vanessa encaminha o
voto “sim”.
A Presidência informa que, para manter as emendas, são necessários 49 votos “sim”. Para manter o estabelecido no projeto original, obviamente, não há essa necessidade. O voto “sim” é que tem de ter 49 votos de
Senadores e Senadoras.
Mais uma vez, a Presidência pede aos Senadores e Senadoras que estão nas dependências da Casa que
venham ao plenário, pois vamos ter votação de autoridades em seguida, e é importante a presença para um
quórum de 49 votos.
O Presidente Renan logo, logo vem e reassume a Presidência. Temos matérias importantes a serem apreciadas.
Vamos ao resultado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Espere aí.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Nós vamos ter ainda votações nominais, agora de autoridades. Em seguida, há uma matéria do TST também que queremos apreciar ainda hoje.
Então, vamos ter votação nominal, e peço aos Senadores e às Senadoras que permaneçam no plenário.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – A Senadora Ana Amélia pediu anteriormente a
inversão de pauta para votar, eu acho, o Item 8º da Resolução nº 124...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – ... que versa sobre emplacamento de tratores,
colheitadeiras e afins.
Então, gostaria que V. Exª pudesse colocar em votação esse decreto legislativo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência vai incluir essa solicitação da Senadora Ana Amélia apresentada por V. Exª, e, tão logo tenhamos oportunidade, vamos apreciar.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente Jorge...
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O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, uma
retificação: eu fui votar “não”, mas votei “sim”. Quero apenas dizer que o meu voto foi “não”, mas me enganei na
hora de apertar os botões.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª pode repetir o voto.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Obrigado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Jorge, apenas
para justificar que, nas votações anteriores, votei com a orientação do meu Líder do PSD, porque estava numa
audiência com o Ministro Kassab, tratando dos interesses do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Esse questionamento do Senador José
Serra vale para todos. No painel antigo, não era possível fazer esse ajuste, era necessário requerimento justificando. Agora, quando há um engano, é possível, ainda no curso da votação, fazer a devida correção do voto.
Vamos apurar os votos e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cinco votos SIM; 55 NÃO.
Abstenção: uma.
Então, rejeitadas as Emendas de 2 a 4.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
para registrar: eu perdi a votação, o meu voto foi junto com a Bancada do PT.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido, Senador Lindbergh. Certamente, com as próximas votações nominais, V. Exª não terá nenhum outro problema.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final para o segundo turno constitucional, que será publicada na forma regimental.
A matéria será incluída na Ordem do Dia para o segundo turno constitucional.
É a seguinte a matéria aprovada em primeiro turno:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2011
Altera o art. 17 da Constituição Federal, para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Os §§ 1º e 2º do art. 17 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os atuais §§ 2º a 4º como §§ 3º a 5º:
"Art. 17......................................................................................................................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização
e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.
§ 2º São admitidas coligações eleitorais, exclusivamente nas eleições majoritárias, cabendo aos partidos adotar o regime e os critérios de escolha, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
.......................................................................................................................................................................................... " (NR)
Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos à apreciação de autoridades.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 66, DE 2014
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 66, de 2014 (nº 242 de 2014, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ANTONIO
FRANCISCO DA COSTA E SILVA NETO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Finlândia
Há, sobre a mesa, parecer da CRE. Relator: Senador Luiz Henrique. (Parecer nº 11, de 2015–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria, que, nos termos regimentais, deve ser apreciada por escrutínio secreto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O painel está sendo preparado para apreciação da Mensagem 66, da Senhora Presidente da República, que
indica o Sr. ANTONIO FRANCISCO DA COSTA E SILVA NETO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Finlândia.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, por favor, queiram votar.
Srªs e Srs. Senadores que estão nas dependências da Casa, vamos apreciar ainda algumas autoridades e
seguir com a pauta da Ordem do Dia.
Nesta votação, são necessários 41 dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras.
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Vamos abrir o painel.
Podemos abrir o painel, Paim? (Pausa.)
A Presidência vai abrir o painel. (Pausa.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – Vamos abrir o painel, Sr. Presidente, e prosseguir para a segunda votação?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos.
O Senador Flexa pediu para votar.
Senador Crivella. (Pausa.)
Bem, vamos ao resultado.
Vamos ter novas votações.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Bem, 55 SIM; 02 NÃO.
Uma abstenção.
Está aprovado o nome do Sr. Antônio Francisco da Costa e Silva Neto, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Finlândia.
Será feita a devida comunicação à Srª Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 68, DE 2014
Discussão, em turno único, da Mensagem 68, de 2014 (nº 244, de 2014, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. EDUARDO CARVALHO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério de Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Namíbia.
Há, sobre a mesa, parecer da CRE, Relatora Senadora Ana Amélia. (Parecer nº 12, de 2015–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria, que, nos termos regimentais, deve ser procedida por escrutínio secreto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Viana.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente, meu caro Senador Jorge

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Só gostaria de justificar aqui o meu
voto “sim” na votação anterior, porque não consegui chegar em tempo, Sr. Presidente; só gostaria de registrar
o meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido, Senador Delcídio
do Amaral, na forma do Regimento.
Vamos à apuração e proclamação do resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – SIM, 49; NÃO, 03.
Uma abstenção.
Está aprovado o nome do Sr. Eduardo Carvalho para Embaixador do Brasil junto à República da Namíbia.
Será feita a devida comunicação à Srª Presidenta.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 70, DE 2014
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 70, de 2014 (nº 246, de 2014, na origem), pela a qual a
Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. CARLOS ALBERTO MICHAELSEN DEN HARTOG, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Jamaica.
Há, sobre a mesa, parecer da CRE, na qual fui Relator, tive a honra de ser Relator. (Parecer nº 13, de
2015–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Como não há inscritos, passa-se à votação da matéria, que, nos termos regimentais, deve ser procedida
por escrutínio secreto.
Aqui, em homenagem ao novo Presidente da CRE, Senador Aloysio Nunes, e Vice-Presidente, Senador Luiz
Henrique, estamos aqui cumprindo já uma pauta de votação de indicação de autoridades, de embaixadores.
Então, os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco União e Força/PR – MT) – Sr. Presidente, só queria que registrasse,
na ata anterior, o meu voto favorável ao Embaixador da Finlândia, Antônio Silva Neto, bem como da Namíbia,
Eduardo Carvalho. Voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Senador Wellington, V. Exª será atendido nos termos do Regimento. Fique tranquilo.
Vamos à apuração dos votos e proclamação do resultado.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Sr. Presidente, por favor. Apenas para informar
que eu segui orientação do meu partido na votação anterior. É que houve um probleminha aqui no...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Temos ainda mais votação nominal,
V. Exª vai...
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – ... no instrumento eletrônico, mas segui orientação do meu partido. Votei “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendida nos termos do
Regimento, Senadora Fátima Bezerra.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) –Proclamação do resultado: SIM, 49;
NÃO, 02.
Duas abstenções.
Fica, então, aprovada a indicação do Sr. Carlos Alberto Den Hartog, Ministro de Segunda Classe, para assumir a Embaixada do Brasil na Jamaica.
Será feita a devida comunicação à Srª Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos a mais uma autoridade e, em
seguida, o item 2 da pauta.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 67, DE 2014
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 67, de 2014 (nº 243, de 2014, na origem), pela qual a
Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação da Srª ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO, Ministra de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixadora do Brasil na República Democrática
Federal da Etiópia, exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República do Sudão do Sul.
Há, sobre a mesa, parecer da CRE; Relator, Senador Mozarildo Cavalcanti. (Parecer nº 14, de 2015–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Como não há inscritos, encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria, que, nos termos regimentais, deve ser apreciada por escrutínio secreto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Magno Malta, V. Exª tem a
palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer um registro, Sr. Presidente. Na semana passada, eu fiz um registro sobre o juiz do caso do Eike Batista, que
acautelou os bens de Eike em favor dele mesmo. Só falta chover para cima, porque o resto eu já vi.
Acautelou o piano e colocou na casa da vizinha. Pior, depois ele saiu de licença médica. Não foi nem de
férias, porque o bichinho adoeceu – ficou deprimido com essa atitude que tomaram com ele. Quem sabe estava gostando do tal carro, do Porsche. Tiraram e o menino adoeceu, ficou deprimido.
Aí, Sr. Presidente, eu me dei conta, Senador Ricardo Ferraço, de que ele é o mesmo juiz que mandou
prender Anselmo Tozi, o Secretário de Saúde do nosso Estado, porque não quis, em 24 horas, não podia, Senador Pinheiro, comprar um medicamento que ele mandou comprar. Ele respondeu: “Juiz, esse medicamento
não está aprovado pela Anvisa. Está em experimento.” Ele disse: “Mas você tem que comprar.” Ele não comprou,
mandou prender e aí descobriu que o manipulador do medicamento era um amigo dele.
Agora, fico sabendo, nesta semana, Senador Jorge Viana, que tinha acautelado R$660 mil, que prendeu
de um traficante, que deveria ir para outro lugar, mas o acautelamento foi para o cofre na vara dele mesmo. E
agora sumiu! Sumiram 470 mil na casa do Eike – sumiram!
E ele usou os carros do cara. Se fosse o juiz da Lava Jato, iria usar os óculos de Nestor Cerveró. E fico
pensando, Sr. Presidente, um homem desse na vara de tóxicos, o que ele iria fazer com a cocaína apreendida?
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos encerrar a votação e proclamar
o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Votaram SIM, 52; NÃO, 02.
Houve uma abstenção.
Está aprovado o nome da Srª Isabel Cristina de Azevedo, para exercer o cargo, cumulativamente, na República do Sudão do Sul.
Será feita a devida comunicação à Srª Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Item 2 da pauta.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente... Aqui, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Sem revisão do orador.) – É que, na votação anterior
a esta última votação, o meu voto foi “sim”. Só para justificar o meu voto.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido nos termos do
Regimento.
Item 2:
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.
A discussão da matéria, em primeiro turno, foi encerrada na sessão deliberativa do dia 10 de setembro
de 2013.
Passa-se à votação da proposta, em primeiro turno.
De acordo com o disposto no art. 60, §2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 288, II, do Regimento Interno, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de três quintos da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
Votação da proposta, em primeiro turno.
Para encaminhar a votação, a palavra está com os Líderes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu fui fazer essa consideração sobre o juiz, e V. Exª foi mais rápido que o imediatamente, e não
me esperou votar.
Então, V. Exª considere o meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A fala de V. Exª foi da maior importância. Eu fiquei estarrecido, o Brasil inteiro ficou estarrecido. Lamento que as organizações que representam os
juízes não tenham tido a disposição de fazer um veemente protesto contra a ação desse juiz, desse magistrado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Se fosse um político, estaria ainda na mídia, apanhando todo dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Seriam todos os políticos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR – ES) – Haveria Comissão de Ética. E sugiro à mídia que
continue batendo nesse cidadão, porque ele merece.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido nos termos do
Regimento não na proposta última de que a mídia siga batendo, mas na proposta de justificar o voto de V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira, Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Com muita honra, sou colega de V. Exª nessa Comissão.
Sr. Presidente, essa Proposta de Emenda à Constituição tem com o seu primeiro subscritor o ex-Senador
Valter Pereira, uma pessoa muito valorosa, meu amigo de muitos e muitos anos. E essa PEC visa alterar a Constituição Federal, para explicitar, no art. 92, como órgão do Poder Judiciário, o Tribunal Superior do Trabalho,
uma coisa óbvia. Infelizmente, ele estava, embora a Constituição mencionasse os Juízes e Tribunais do Trabalho, entre os órgãos do Poder Judiciário, não mencionava explicitamente o TST.
Mais ainda: a proposta inclui ainda o caput do art. 111-A, como requisito a nomeações de Ministros do TST,
o notável saber jurídico e reputação ilibada, como se exige para os demais Ministros dos Tribunais Superiores.
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Por essa razão, Sr. Presidente, o PSDB, que apoia essa matéria, votará “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso partido vai votar e prestar uma homenagem ao TST, porque é uma questão meramente semântica, nada mais do que isso. É inserir na Constituição a existência da Justiça do Trabalho, do TST. É deixar
explicito esse fato.
De modo que, como uma homenagem ao Tribunal Superior do Trabalho e à Justiça do Trabalho, o nosso
voto vai ser pela obviedade, votando “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência informa que estamos
votando uma Emenda à Constituição e são necessários 49 votos “sim”. Temos, por enquanto, apenas 28 Srªs e
Srs. Senadores, manifestando voto através do painel.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Agora sim, Presidente.
Sobre essa matéria, da mesma forma, hoje tomou posse às 17 horas, no Tribunal Superior do Trabalho,
a Ministra Maria Helena Mallmann, cujo nome foi votado no plenário depois de ela ter se submetido a uma
sabatina na CCJ.
A própria Ministra Maria Helena Mallmann, que presidiu o Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande
do Sul, da 4ª Região, havia nos solicitado que pedíssemos a inclusão dessa PEC 32 na pauta do Senado. Então,
ela está incluída e a estamos votando.
Eu sou favorável, francamente. O Senador Aloysio Nunes Ferreira deu uma fundamentação muito clara
e objetiva, então somos favoráveis, até porque hoje a Ministra Maria Helena está tomando posse.
Quero registrar a minha satisfação porque essa corte especializada, a Corte do Trabalho, é integrada por
muitas mulheres. Então, mais um motivo também de apoiar a iniciativa do Senador Pereira.
Este é o voto, favorável a essa emenda constitucional, Presidente Jorge Viana.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Rose, com a palavra, V. Exª.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui ao votarmos essa PEC é apenas corrigir aquilo que nós não
fizemos na Constituição Federal, que é incluir o TST dentro das prerrogativas que dava a Constituição aos Tribunais Superiores. Portanto, eu acho que estamos votando em tempo.
Embora todas essas matérias ainda fiquem procrastinadas na Casa, o Senador Renan e V. Exª tiveram a
compreensão de o quanto é importante que esta Casa regulamente órgãos que já existem organicamente,
mas que não existem constitucionalmente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Moka. Em seguida, Senador
Randolfe.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, eu queria, na verdade, prestar uma homenagem ao ex-Senador Valter Pereira, que na verdade
sucedeu aqui o nosso querido Senador Ramez Tebet, um grande Senador.
Eu acho que a matéria que ele apresenta é uma questão realmente de justiça. Como disse o Senador
Aloysio, pode ser uma questão de semântica, mas eu me lembro que já se tentou acabar com a Magistratura
do Trabalho. São questões que parecem ser irrelevantes, mas é fundamental que se coloque a Magistratura do
Trabalho no mesmo nível de qualquer outra carreira da Magistratura.
Então, eu voto “sim”, parabenizando o ex-Senador Valter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Randolfe. Em seguida, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria encaminhar pelo PSOL o voto “sim”, principalmente pelo caráter dessa proposta de emenda à Constituição, que equipara o Tribunal Superior do Trabalho à condição do Superior
Tribunal de Justiça.
Sr. Presidente, a Justiça do Trabalho é uma conquista histórica dos trabalhadores no Brasil. Ela surgiu
na década de 30, no período de governo de Getúlio Vargas, com um objetivo: nas relação de trabalho, fazer a
defesa do hipossuficiente, que, no caso, na relação patrão-empregado, entre empresários e trabalhadores, os
hipossuficientes são os trabalhadores.
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Por isso, essa proposta de emenda à Constituição, além de elevar o Tribunal Superior do Trabalho à condição que ele deve merecer, à condição que merece a sua história de conquista histórica dos trabalhadores, ela
também assegura que não se cogite mais essa possibilidade que, no meu entender, é fúnebre para os direitos
da classe trabalhadora, que é a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho.
Portanto, encaminhamos pelo PSOL o voto “sim” a esta feliz Proposta de Emenda à Constituição nº 32,
de 2010.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
Em seguida, a Senadora Ana Amélia e o Senador Petecão.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Só temos esta votação e depois uma
simbólica, e encerramos a Ordem do Dia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de encaminhar meu voto favorável a essa matéria, que vem corrigir uma omissão do constituinte e fazer justiça ao TST.
Quero também aqui, a exemplo do que fez o Senador Moka, render minhas homenagens ao Senador
Valter Pereira, que, sem dúvida nenhuma, é o autor dessa matéria e lutou muito para vê-la aprovada. Portanto,
essa homenagem é a ele também, que foi nosso colega aqui da Região Centro-Oeste.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senadora Ana Amélia e, em seguida,
Senador Petecão.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria
de chamar a atenção porque esta emenda à Constituição precisa de 49 votos favoráveis, Senador, e nós estamos agora com 51. Todos serão favoráveis?
Então, eu estou aqui pedindo aos Senadores atenção, porque esta é uma votação nominal. Quem não
votou, votar essa matéria não apenas em homenagem ao autor, Valter Pereira, mas, especialmente, à causa,
que é em relação à Justiça do Trabalho.
Penso que nós precisamos fazer uma chamada. O Presidente pode chamar os Senadores para esta votação, que é nominal.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Senadora Ana Amélia tem toda razão. Esta é uma matéria em que nós precisamos, se quisermos ter a aprovação, de 49 votos “sim”, e só temos,
por enquanto, a manifestação de 52 Senadores e Senadoras.
Senador Sérgio Petecão, V. Exª tem a palavra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em seguida ao Senador Sérgio Petecão, a Senadora Fátima Bezerra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero me associar aqui à Senadora Ana Amélia e aos demais Senadores e Senadoras que nos antecederam, para renovar o apelo para que os Senadores e Senadoras que ainda não votaram compareçam aqui
ao plenário.
Sem dúvida nenhuma é uma iniciativa importante, na medida em que dá ao Tribunal Superior do Trabalho o patamar que ele merece, que é exatamente estar na Constituição como parte do Poder Judiciário.
Aqui já foi dito do papel constitucional, do papel institucional que tem essa instância do ponto de vista
da defesa, da luta dos trabalhadores, da defesa das boas causas, da defesa dos direitos. Portanto, Sr. Presidente, quero apenas fazer coro aqui no sentido de que os Senadores e Senadoras que ainda não votaram, que
venham o mais breve possível.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agora, o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Jorge, é apenas
para... Hoje nós protocolamos aqui na Mesa um projeto de lei, projeto esse que altera a Lei nº 12.340, de 1º
de dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres
e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades
Públicas, Proteção e Defesa Civil, para dispor sobre a concessão de benefício a famílias durante os períodos de
eventuais calamidades.
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Vou ler só aqui a justificativa, Sr. Presidente:
O presente projeto [...] visa conceder auxílio financeiro àquelas famílias vítimas de calamidades públicas.
Todos os anos, centenas de brasileiros perdem suas vidas em decorrência de alagamentos, enchentes e
deslizamentos. Quando isso não ocorre, ficam desabrigados e se deparam com a difícil situação de ter
de reconstruir seus lares [...].
Infelizmente, reconhecemos que, apesar dos esforços do poder público em evitar as catástrofes, praticamente todos os anos, passamos por situações de calamidades públicas, sobretudo em época de chuvas.
Em algumas regiões, como a norte, as cheias dos rios são fenômenos naturais, levando a isolamentos
populacionais, falta de fornecimento de energia elétrica, de água potável e de mantimentos.
Assim, a presente proposição visa aperfeiçoar o já existente Cartão de Pagamento da Defesa Civil – CPDC,
meio de pagamento operacionalizado pelo Ministério da Integração, concedido a servidores ou empregados públicos para que possam utilizá-los em ações de defesa civil, de assistência às vítimas e de restabelecimento de serviços essenciais.
O Projeto de Lei em apreço amplia a concessão do CPDC às famílias atingidas pelas calamidades, para
que, por meio do cartão, possam reestruturar-se materialmente dos danos sofridos. Ficará a cargo do
Poder Executivo a regulamentação do CPDC, cabendo-lhe identificar as famílias beneficiárias, o valor e
a duração do benefício.
Em vista da relevância social da proposta, solicito às Senhoras e aos Senhores Congressistas a aprovação da matéria.
Esse projeto, Sr. Presidente, nós o apresentamos exatamente porque hoje, no nosso Estado, nós nos deparamos com a situação de calamidade. E o objetivo aqui é facilitar que o Governo do Estado e as prefeituras
possam ter acesso a esse benefício, que, com certeza, vai ajudar, e muito, a nossa população.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Vamos à apuração dos votos e à proclamação do resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Foram 52 SIM; NÃO, 01.
Nenhuma abstenção.
Total: 54 votos.
Aprovada, em primeiro turno, a emenda.
A matéria constará na Ordem do Dia, oportunamente, para o segundo turno constitucional, obedecido
o interstício regimental.
É a seguinte a matéria aprovada em primeiro turno:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2010
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.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 92......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
II-A – o Tribunal Superior do Trabalho;
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Seção V – Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho”
....................................................................................................................................................................................................
Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria
absoluta do Senado Federal, sendo:
....................................................................................................................................................................................................
§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação
para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.” (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Último item.
Atendendo aqui solicitação da Senadora Ana Amélia, penso que, simbolicamente, podemos apreciar o
item do Senador Blairo Maggi.
Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 124, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2013, do Senador Blairo Maggi, que susta a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 429, de 05 de dezembro de 2012, que
“estabelece critérios para o registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer
natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes (máquinas
de elevação)”.
Parecer favorável, sob nº 984, de 2014, da CCJ, Relator ad hoc: Senador Pedro Taques.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não há oradores inscritos.
Encerrada a discussão, em votação.
Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora ...
Desculpem-me.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Senador...
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC ) – Senador Donizeti.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Encaminhar o voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC ) – Aprovado, tendo o voto contra do
Senador Donizeti.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental.
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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 a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC ) – Com a palavra, o Senador Paim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu queria...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, eu
havia acertado junto à Mesa... Esteve nos visitando hoje o Deputado Marroni, sobre o nome do aeroporto de
Pelotas. É unanimidade, ninguém questionou. É um pedido da cidade, do prefeito, da comunidade, e ficou
ajustado que ele seria votado hoje simbolicamente.
Encontra-se aí na mesa esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC ) – Eu queria pedir ao Senador Paulo Paim,
atender em parte a solicitação de V. Exª, de incluir na pauta para a próxima sessão, e apreciarmos na próxima
sessão essa matéria que V. Exª solicita. Porque, como ela não foi incluída na pauta, e houve uma reunião de Líderes para apreciação dessa matéria, eu assumo o compromisso de apreciar já até mesmo amanhã, na Ordem
do Dia de amanhã, ou V. Exª, quando estiver presidindo. É uma questão de 24 horas.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Presidente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – O.k. Votamos amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC ) – Proponho, então...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Assim, poderei comunicar ao Deputado Marroni,
que esteve na Mesa, para que ele venha amanhã aqui acompanhar a votação...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC ) – Tanto melhor.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – ... porque é de autoria dele, e o relatório foi feito
por mim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC ) – Tanto melhor. Faremos dessa maneira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, eu queria agradecer a V. Exª, Senador Jorge Viana, que está presidindo esta sessão deliberativa, pela inclusão desse
projeto de decreto legislativo de autoria do Senador Blairo Maggi. Ele tem uma relevância muito grande em
relação ao papel que o Poder Legislativo tem nesta matéria e especialmente pelo impacto que representa sobre a questão da competitividade do setor agropecuário.
É claro que nós vamos até discutir esse tema em Não-Me-Toque, na sexta-feira à tarde, num debate da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para entender se a proposta do Contran tinha por objetivo tão somente reduzir acidentes, cujos índices são muito pequenos envolvendo máquinas e implementos agrícolas,
ou o objetivo era somente arrecadatório.
Então, essa iniciativa do Senador Blairo Maggi, que é um especialista nessa matéria, traduz uma questão
relevante que é não só aumentar a competitividade do setor agropecuário, mas também melhorar as condições para o próprio setor de produção agrícola.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Antes de encerrar a Ordem do Dia,
votação em globo dos Requerimentos de nºs 72, 78, 85, 86, 87, 88, 96, 112, 122, 123, 128, 131 e 132, de
2015, que solicitam o desarquivamento de matérias. Então, são requerimentos pacíficos só para que voltem
a tramitar essas matérias.
São os seguintes os itens:
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 72, DE 2015
Do Senador Flexa Ribeiro e outros Senadores, solicitando o desarquivamento das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 58, de 2005; 37, 72, e 98, de 2007; 45, de 2008; 16, de 2009; e 11, de 2010;
dos Projetos de Lei do Senado nºs 17 e 240, de 2006 – Complementares; 211, 280 e 522, de 2007;
475, de 2008; 7, 91, 258, 259, 265 e 468, de 2009; e 6, 53, 125, 143, 160 e 237, de 2010; e do Projeto
de Decreto Legislativo nº 511, de 2009.
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Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 78, DE 2015
Do Senador Paulo Paim e outros Senadores, solicitando o desarquivamento das Propostas de Emenda à Constituição nºs 24 e 47, de 2003; 22, 36 e 49, de 2007; 10, 19 e 36, de 2008; 5 e 18, de 2009; e
34, de 2010; do Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010; dos Projetos de Lei do Senado nºs 274, 391
e 487, de 2003; 233, de 2003 – Complementar; 152 e 300, de 2004; 193, de 2005; 17, 83, 84, 86, 89,
178, 181, 226, 229, 230, 240, 246, 299, 345, 365, 511, 512, 513, 514, 565, 721 e 722, de 2007; 261, de
2007 – Complementar; 113, 173, 174, 214, 234, 261, 271, 294 e 376, de 2008; 40, 112, 153, 191, 219,
434, 464 e 488, de 2009; e 89, 147, 158, 201, 214 e 226, de 2010; 155, 2010 – Complementar; e dos
Projetos de Resolução nºs 24 e 30, de 2007.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2015
Do Senador Flexa Ribeiro, solicitando o desarquivamento das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 12, de 2009; e 18, de 2010; dos Projetos de Lei do Senado nºs 341, de 2004 – Complementar;
147, de 2007; 410, de 2008; 537, de 2009; e 68, 69, 81, 87, 93, 146 e 148, de 2010; e do Projeto de Resolução nº 6, de 2007.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 86, DE 2015
Do Senador Acir Gurgacz e outros Senadores, solicitando o desarquivamento das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 3, 31 e 33, de 2010; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 24, 35, 195, 210,
221 e 230, de 2010.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2015
Do Senador Donizeti Nogueira e outros Senadores, solicitando o desarquivamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 48, de 2009; e 180, 205 e 251, de 2010.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 88, DE 2015
Da Senadora Ana Amélia e outros Senadores, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei da
Câmara nº 69, de 2010.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 96, DE 2015
Do Senador Marcelo Crivella e outros Senadores, solicitando o desarquivamento das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 83 e 104, de 2007; e 50 e 52, de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs
81, de 2005; 16, 101, 434, 444, 558, 584 e 700, de 2007; 42, 51 e 94, de 2008; 313, 413, 429, 472, 504 e
561, de 2009; 47, 261, 263, 294, 295, 297 e 308, de 2010; Projetos de Lei do Senado nºs 151, de 2009, e
187, de 2010-Complementares; e da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2005.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 112, DE 2015
Do Senador José Medeiros e outros, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara nº
83, de 2008.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 122, DE 2015
Do Senador Renan Calheiros e outros, solicitando o desarquivamento do Projeto de Resolução nº
17, de 2009.
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Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 123, DE 2015
Do Senador Antonio Anastasia e outros Senadores, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
do Senado nºs 102, de 2007-Complementar.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 128, DE 2015
Da Senadora Lúcia Vânia e outros Senadores, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 375, de 2009.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 131, DE 2015
Do Senador Romero Jucá e outros Senadores, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 184, de 2010 – Complementar.
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 132, DE 2015
Do Senador Romero Jucá e outros Senadores, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 277, de 2009.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Secretaria de Ata individualizará as
tramitações dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Moka, com a palavra.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Presidente Jorge Viana, apenas e tão
somente para parabenizar o Senador Blairo Maggi. Nós acabamos de aprovar um projeto – que, na verdade, é
um decreto –, que anula os efeitos. É um absurdo isso, Sr. Presidente! Você exigir emplacamento de máquinas
agrícolas? Tem horas em que eu fico abismado de ver a criatividade. Alguém deve ter descoberto um filão para
emplacar máquinas agrícolas. Ainda bem que a Casa, através desse decreto, reagiu à altura, e os produtores
que já têm uma carga tributária excessiva teriam que pagar por mais esse tributo.
Então, eu quero cumprimentar o Senador Blairo Maggi, esta Casa, todos os Senadores e Senadoras pelo
apoio à aprovação desse decreto legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – 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 73, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 73, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador Wilson Santiago, que altera a redação do § 6º do
art. 14 da Constituição Federal para determinar a desincompatibilização do Presidente da República, do
Governador do Estado e do Prefeito Municipal como condição para a candidatura eleitoral.
Parecer nº 233, de 2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz
Henrique, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58, DE 2013
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que acrescenta o § 5º ao artigo 17 da
Constituição Federal para estabelecer critérios para criação de partidos políticos.
Parecer sob nº 623, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Cidinho Santos, favorável, com a Emenda nº
1-CCJ, que apresenta.
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2013, (nº 5.369/2009, na Casa de
origem), que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).
Pareceres sob nºs 1.100 e 1.101, de 2014:
– da CE, Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável; e
– da CDH, Relatora: Senadora Ana Rita, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH (Substitutivo),
que oferece.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2013 – Complementar, do Senador
Roberto Requião, que insere parágrafo no art. 19 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e altera redação do art. 10 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para dar às micro
e pequenas empresas, nos casos de aquisição de produtos sujeitos à substituição tributária, o direito de
pagar ICMS pela alíquota máxima a elas aplicáveis, tendo como base de cálculo o valor real da operação.
Parecer sob nº 923, de 2014, da CAE, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 4-CAE, que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2012
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº10, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, para estabelecer
a idade mínima de sessenta anos para fins de recebimento do benefício de prestação continuada.
Pareceres sob nºs 555, 556 e 1.327, de 2013, das Comissões:
– CDH, Relator: Senador Paulo Paim, favorável;
– CAS, Relatora: Senadora Ana Amélia, favorável; e
– CAE (em audiência, nos termos do Requerimento nº 843, de 2013), Relator: Senador José Pimentel, pela rejeição.
9
REQUERIMENTO Nº 44, DE 2015
Votação, em turno único, do Requerimento nº 44, de 2015, do Senador Jorge Viana, solicitando a
criação de Comissão Temporária composta por 9 titulares e igual número de suplentes, com o objetivo
de traçar diagnóstico da atual crise hídrica brasileira e de suas consequências.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Encerrada a Ordem do Dia, vamos voltar à lista de oradores, não sem antes ouvirmos o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Presidente.
Presidente, eu queria fazer um apelo aos Líderes partidários, à CPI do caso SwissLeaks, à CPI sobre a
agência do HSBC na Suíça.
Ainda falta alguns líderes partidários fazerem a indicação dos seus membros para a instalação da CPI.
Então, faço aqui, Sr. Presidente, um apelo aos líderes dos blocos e dos partidos políticos para que façam,
o quanto antes, a indicação dos membros para essa Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de que tão logo
possamos fazer a sua instalação.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência considerará a solicitação de V. Exª.
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, pela Liderança do PMDB.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, convocados aqui estamos para, nesta quarta-feira, às 11 horas,
em sessão do Congresso, deliberarmos sobre um tema da maior relevância e da maior importância, tema esse
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que chama a atenção da sociedade brasileira em razão do embate que o Congresso e o Governo têm tratado
com relação à correção da tabela do Imposto de Renda.
Essa votação se dará amanhã em sessão do Congresso, às 11 horas. E, desde logo, estou aqui manifestando
a minha posição pela derrubada do veto da correção da tabela do Imposto de Renda. E, além de me manifestar
de maneira clara e objetiva com relação a esse tema, é desejo fazer aqui um sobrevoo sobre as questões que
estão envolvidas no nosso perverso e deformado sistema tributário brasileiro, tema que vem sendo tratado sob
o espectro do ajuste fiscal da União que afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros e ainda evidencia
uma cultura tributária nefasta e injusta em nosso País.
O Brasil tem imposto demais e, o pior de tudo, é que eles incidem de forma desigual, pesando mais sobre
os que ganham menos. A montanha de recursos arrecadada nunca é suficiente para fazer frente às demandas
da sociedade e a forma como ela evolui aprofunda as desigualdades de renda e conspira contra o desenvolvimento da economia brasileira.
A expansão da atividade econômica – é bom ressaltar, Sr. Presidente – sempre resulta em mais receita fiscal.
A correção do Imposto de Renda é tema recorrente de discussão pelo fato de não haver uma regra de
ajuste automático.
Desde a estabilização da moeda, em 1995, não apenas este Governo, mas todos os governos se utilizaram da defasagem da correção da tabela do Imposto de Renda como uma forma fácil de financiar seu caixa e,
por consequência, de elevar a carga tributária, que já beira os 40% do Produto Interno Bruto.
Se a tabela de Imposto de Renda fosse corrigida para acabar com a defasagem acumulada desde 1996
até aqui – essa é uma defasagem já contabilizada em torno de 64% –, a faixa de isenção, ou seja, o limite que
o trabalhador não deveria pagar Imposto de Renda, e o está pagando. Ou seja, o trabalhador que ganha até
R$2.933 não deveria estar pagando Imposto de Renda, em vez dos atuais R$1.788. Essa é a diferença dessa flagrante apropriação que se faz em torno do esforço do trabalhador brasileiro.
Por isso é necessário que as faixas de tributação do imposto sejam corrigidas, no mínimo pela inflação
do período.
Há vários projetos de lei nas duas Casas do Congresso que buscam corrigir a tabela do Imposto de Renda de forma automática pela inflação. Destaco, pela oportunidade e tempestividade, o projeto da Senadora
Ana Amélia que obriga a correção da tabela do Imposto de Renda conforme o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), tendo como ano-calendário de 2015.
A elevação da carga tributária “disfarçada” que se faz pela não correção da tabela do Imposto de Renda
se dá em um ambiente de recessão econômica, o que deve agravar a retração do consumo e dos investimentos das famílias que, em última instância, impactará negativamente a atividade econômica e o nível de desemprego em nosso País.
A notícia seguramente é péssima para as famílias que estão mais endividadas e sofrendo com juros mais
elevados. Mais impostos significa menos disponibilidade de recursos para honrar compromissos financeiros
crescentes, no momento em que o Banco Central recolocou a taxa básica de juros na liderança mundial.
Em 1776, Adam Smith, Sr. Presidente, o pai da economia liberal, ensinou em sua obra clássica A Riqueza
das Nações que a boa tributação é aquela que pratica a justiça, a simplicidade e a neutralidade. Desde aquela
época, muitos países têm tentado alcançar essa meta, com reformas pontuais que nunca agradam ao conjunto dos contribuintes.
A reforma tributária, que há mais de duas décadas é objeto de discussão no Congresso, com a promessa
de promover a justiça tributária e a simplificação dos impostos, sempre esbarra em dificuldades conjunturais
e em divergências entre as unidades federativas.
Cada parte afetada sai em defesa de seus interesses e de suas necessidades, sem levar em conta os impactos no sistema tributário e, sobretudo, os impactos diretos no bolso do cidadão. Nesse cada um por si, todos saem perdendo, sobretudo a maioria da população formada por assalariados.
Embora exista grande consenso em torno do que está errado com o sistema, falta massa crítica para
consertá-lo, em nome da cidadania brasileira.
Quero contribuir para esse debate indo além da questão do reajuste das alíquotas do Imposto de Renda, na direção de conceitos mais justos de tributação e em defesa do interesse maior do País. A arrecadação
de impostos não para de crescer, mas, também de forma perversa, sobre os trabalhadores a incidência. Isso
se deve à incapacidade crônica dos governos em cortar gastos e brigar pelo aperfeiçoamento na tributação.
Os tributaristas não cansam de nos alertar que não é de hoje os governos passaram a se dedicar a arrecadar o que gastam, quando deveriam se preocupar em gastar com aquilo que vão arrecadar.
O esforço para se atingir percentuais de superávit primário, que nada mais é do que a economia para
pagar os juros da dívida pública acumulada nos anos anteriores, é um avanço, e é bom que se diga que, quan-
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do você estabelece essa meta a ser alcançada, significa que você está honrando os compromissos que você
assumiu e contratou, e, quando você faz isso, você reduz a sua dívida, você reduz os seus encargos financeiros,
de modo que você possa ter mais recursos para ampliar a capacidade de investimentos, de modo a prover a
sociedade de políticas públicas reclamadas e inadiáveis.
Mas o equilíbrio ideal entre receitas e despesas precisa ser mais ousado e mais abrangente para o Estado
brasileiro arrecadar de forma mais justa, mais simples e mais neutra.
Cabe aqui o alerta dado pelo americano Kenneth Arrow, Prêmio Nobel de Economia: “Governos nunca
quebram. Por causa disso, eles quebram as nações”. Adam Smith assentou, há séculos, o princípio da progressividade, segundo o qual um sistema tributário é justo quando todos, desde o mais pobre ao mais rico, contribuem em proporção direta à sua capacidade de pagar. Quem ganha mais deve contribuir com uma parcela
maior e vice-versa. A maior injustiça do sistema tributário brasileiro é, então, que boa parte dos impostos não
é cobrada de forma progressiva.
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, mais de 60% da arrecadação nacional é indireta, pois vem do faturamento das empresas e do salário dos funcionários. Nos países desenvolvidos, essa
proporção não passa do teto de 40%. Esses valores recolhidos são repassados integralmente aos preços dos
produtos e serviços. Nessa toada, quem tem mais condições financeiras acaba contribuindo com uma parcela
menor dos rendimentos. Essa tributação é injusta e também pouco transparente.
Se observarmos os impostos diretos, que recaem diretamente sobre a renda ou o patrimônio dos trabalhadores e dos investidores, perceberemos uma progressividade contida pela forma de se cobrar o Imposto
de Renda da pessoa física.
De novo, são justamente os mais pobres que mais contribuem para custear os serviços públicos em
nosso País.
Temos, pois, um sistema tributário concentrador de renda no Brasil, com o Estado taxando proporcionalmente mais os pobres.
O tamanho de nossa carga tributária, próxima de 40% do nosso PIB, é o dobro, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, daquela que foi imposta por Portugal nos tempos da Inconfidência Mineira e comparável à de países escandinavos, e é, sim, um problema e um desafio a ser superado em nosso País.
Srªs e Srs. Senadores, apesar de já ter um dos mais pesados, complicados e irracionais sistemas tributários do mundo, o Brasil parece não perder qualquer oportunidade para impor sacrifícios ainda adicionais aos
contribuintes brasileiros.
Segundo levantamento do IBPT, os trabalhadores brasileiros trabalharam cinco meses em 2014 só para
pagar impostos, taxas e contribuições aos cofres públicos. Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando
o Congresso brasileiro tenta ao menos barrar um dos vários avanços do Leão sobre o bolso do povo, sobretudo
com aqueles de menor renda, abre-se a oportunidade à reflexão.
A correção da tabela do Imposto de Renda pela inflação oficial é o mínimo a se fazer para evitar uma
injustiça tributária que se perpetua governo após governo. Sem corrigir essa distorção, mais cidadãos engrossarão a fila de cobrança do Imposto de Renda, a ser cobrado ainda mais de quem ganha menos.
Ao propor ao Congresso, novamente, o reajuste da tabela do Imposto de Renda em percentual inferior
ao IPCA, de quase 6,5% no ano passado, mais pessoas, de maneira injusta, estarão obrigadas a pagar impostos.
Com o reajuste proposto pelo Governo, de 4,5%, ficaria isento quem recebe até R$1.868 por mês.
Com a proposta do Governo, Sr. Presidente, de 6,5%, dando apenas a correção automática da inflação
que corrói o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro, esse valor seria de R$1.903.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco) lembra que, em 1996, pagava Imposto de Renda
quem ganhava acima de nove salários mínimos. Hoje, paga quem recebe um pouco mais de dois salários mínimos.
Há quatro anos, o Governo vem reajustando a tabela do Imposto de Renda abaixo da inflação. No ano
passado, tentou aprovar os 4,5%, mas o Congresso aprovou um reajuste de 6,5%. A Presidente Dilma vetou,
mas acredito que o veto deverá ser derrubado pelo Congresso Brasileiro, que não terá outro caminho que não
se alinhar, que não se conectar, que não dialogar com a sociedade brasileira em torno desta que seria – ou
que será, quero crer – uma medida justa e adequada, para que nós possamos reparar o contribuinte brasileiro.
Não há como ter um comportamento diferente, Sr. Presidente. Por isso mesmo, nós estamos aqui nos
manifestando, de maneira clara e objetiva, na direção de defendermos a derrubada do veto e de corrigirmos
a tabela do Imposto de Renda pela correção da inflação.
Com isso, nós não estamos concedendo, proporcionando ou promovendo qualquer tipo de privilégio ao
trabalhador brasileiro. Muito pelo contrário, nós estaremos fazendo justiça. Essa é uma oportunidade da qual
o Congresso Brasileiro não deve se esquivar, não deve se curvar.
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Por isso mesmo é que nós estamos defendendo, com convicção, a derrubada do veto e nós estamos
propondo que os Senadores e os Deputados Federais possam se conectar com aquilo que é justo e façam a
correção pelo menos, Sr. Presidente, pela inflação de 2014.
É a manifestação que eu gostaria de deixar na tribuna do Senado, nesta noite, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Obrigado, Senador
Ferraço.
Dando sequência à lista de oradores, com a palavra, o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pois, não. Pela ordem,
V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Desculpe-me. É apenas para registrar os meus votos favoráveis às últimas votações secretas. Votei de acordo com o
meu Partido. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – A Mesa registrará o
seu voto, Senador.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho hoje a esta tribuna expor um assunto de tamanha relevância.
O nosso País está perdendo poupança interna, e isso, evidentemente, é um risco enorme à Nação. Para
se ter uma ideia, em janeiro deste ano, nós tivemos um saque superior aos depósitos, acima de R$5 bilhões, e,
em fevereiro, acima de R$6 bilhões, um recorde em cima de outro recorde.
Pois bem, Sr. Presidente, o País está à beira de um colapso e agora perde volumes expressivos de poupança interna, o que representa grave risco ao país. A Presidente Dilma está completamente fora da realidade
e desconectada do que está ocorrendo nas ruas. O seu pronunciamento de domingo deixou muito claro: ela
insiste em culpar fatores externos pelo seu desastroso Governo e as suas próprias escolhas erradas.
O barco chamado Brasil perdeu o leme, estamos completamente à deriva, em alto-mar. Estamos rigorosamente perto das rochas. A Presidente Dilma perde a governabilidade dia após dia. Isso é gravíssimo! Todos
os indicadores econômicos indicam que a recessão bateu à nossa porta. Ou melhor, não só bateu, como já entrou de vez na nossa casa. Estamos assistindo, perplexos, ao resultado do desmonte da política econômica do
Governo Fernando Henrique Cardoso, que nos levou à estabilidade social e econômica. Agora, a desaceleração
econômica é sentida fortemente na caderneta de poupança, o que é extremamente danoso ao nosso País. Foram sacados, em fevereiro, R$142 bilhões. As retiradas superaram os depósitos em R$6,260 bilhões.
Esse é o pior resultado em 20 anos. Devemos questionar o que estaria por trás desse movimento de retirada de recursos do sistema financeiro e as consequências para o País.
Já temos baixíssima taxa de poupança interna, que atualmente é de 13% do Produto Interno Bruto. A
nossa poupança, repito, já é muito pequena para que o País corra esse risco enorme. Em janeiro e fevereiro,
houve uma perda acima de R$11 bilhões.
A primeira pergunta é sobre quem recorre a esse tipo de investimento, que é um dos principais instrumentos de economia das famílias brasileiras. A bem da verdade, a poupança é muito popular entre as famílias
humildes. Qualquer pessoa que pode realizar investimentos mais rentáveis, como renda fixa, assim o faz. A
poupança, por ser de simples operação, atrai a parcela da população que não dispõe de assessoria financeira
especializada; são os pequenos poupadores. E é justamente essa parcela da população que agora mais sofre
os efeitos da inflação descontrolada. O poder aquisitivo desse segmento está sendo corroído dia a dia pelo
chamado imposto inflacionário.
O PSDB sempre alertou que as classes pobres são as mais prejudicadas com a inflação. Nós temos dito
aqui, nesta tribuna, sempre. Os bens básicos de primeira necessidade, como a energia, consomem a maior parte da renda das famílias carentes. Por isso, elas não conseguem fugir dos efeitos do aumento de preços sobre
os seus orçamentos. Também não conseguem repassar esse custo para outro setor da economia, já que são
assalariadas na sua grande maioria.
Como se isso não bastasse, a população brasileira é surpreendida, no início deste ano, por aumentos
abusivos de impostos na gasolina, no crédito e em tantos outros, num momento em que 60% das famílias es-
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tão endividadas e inadimplentes. Somam-se a isso tudo os reajustes das tarifas de ônibus e energia, e temos a
aplicação para essa retirada recorde de recurso da poupança.
Aqui percebo, Sr. Presidente, que um dos motivos que está levando esses pequenos poupadores a tirar
os seus recursos da caderneta de poupança é exatamente o fato de terem perdido o seu poder de compra.
Com esses aumentos de impostos, de tarifas, eles têm que recorrer à caderneta de poupança para fazer face
às suas despesas.
As famílias estão com seus orçamentos domésticos no limite e estão tendo que sacar dinheiro de suas
economias para pagar as contas do final do mês. Estão sacrificando o seu futuro para poder pagar as escolas
de seus filhos e honrar as dívidas do presente.
Para completar o quadro de desespero, a Presidente Dilma vetou a correção da tabela do Imposto de
Renda. Acredito, no entanto, que esta medida insana do Governo será derrubada por este Parlamento.
Vamos dar um basta ao arrocho fiscal sobre a população brasileira, que não merece pagar a conta pela
irresponsabilidade de seu Governo. O Jornal Nacional de ontem trouxe que a alta de juros também pode ter
contribuído para a retirada de recursos da poupança. É evidente. A elevação da taxa de juros pode também ser
uma das causas, mas eu vejo como causa principal a perda de compra desses pequenos poupadores.
No entanto, como explicado anteriormente, o aplicador na caderneta de poupança é diferente do investidor em renda fixa, pertence às classes mais pobres. Ademais, em termos financeiros, faz muito tempo que a
aplicação em renda fixa já supera a rentabilidade da poupança.
Mas por que é tão grave esse saque maciço de recursos da poupança?
Ora, Sr. Presidente, sem poupança não podemos realizar investimentos, principalmente nas obras de infraestrutura, que tanto precisamos para aumentar a competitividade da economia brasileira.
O crescimento econômico e sustentável de longo prazo só ocorre com investimentos produtivos, a chamada formação bruta de capital fixo, e, para isto são necessários aportes de capital, que somente são possíveis
por meio de poupança doméstica ou externa.
Foi desta forma que o Japão conseguiu se reerguer após a Segunda Guerra Mundial – e todos nós sabemos disto. De um país devastado por duas bombas atômicas, tornou-se a segunda maior potência econômica
em apenas algumas décadas.
Um mercado de capitais saudável tem função essencial no desenvolvimento econômico de um país,
faz a intermediação entre poupadores e empreendedores, permite transformar capital em financiamentos de
longo prazo para projetos complexos. Dessa forma a economia pode criar empregos, investir e produzir novos
produtos. No entanto, isso só acontece com previsibilidade nas regras do jogo. É necessário um ambiente de
segurança para atração de investimentos. O Governo Dilma fez exatamente o contrário. Afugentou investidores
externos e a poupança interna está expressivamente em queda, como demonstra este último dado.
Não há mais confiança para investimentos de longo prazo na economia brasileira. E, agora, o País encontra-se refém de especuladores de curto prazo, que exigem taxas altíssimas para financiar o rombo do Governo.
Na semana passada, o Tesouro teve que oferecer títulos do Governo de curtíssimo prazo com juros de
13,23% ao ano, segundo o jornal Valor Econômico.
Senador Randolfe, olha o risco que a nossa economia, que o nosso País está atravessando. Agora essa
perda de poupança interna. E veja só o que acabo de dizer aqui: na semana passada, o Tesouro Nacional teve
que oferecer títulos do Governo de curtíssimo prazo com juros de 13,23% ao ano, segundo o jornal Valor Econômico. Isso aqui é desespero! Esse fato é gravíssimo e demonstra aumento da percepção de risco do País. Também demonstra que o Governo Dilma está desesperado para fazer caixa, já que quebrou as finanças do Brasil.
A Presidente Dilma brincou com a inflação e colocou em risco a maior conquista econômica do nosso
País. As projeções indicam que teremos quase 8% de inflação em 2015. O populismo do Governo está custando caro a todos os brasileiros. Não sou pessimista, mas, da forma como estou vendo que está indo a economia
brasileira, acredito que a nossa inflação este ano ultrapasse, lamentavelmente, a casa dos 8%.
O tripé macroeconômico, que garantiu a estabilidade deste País, foi destruído de forma irresponsável
pela Presidente Dilma e por Lula. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um bridão, um freio, que impediu que o
estrago fosse maior.
Se o governo do Fernando Henrique Cardoso não tivesse editado a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí,
sim, eu acredito que este País estaria muito pior do que está hoje. Mas, graças a Deus, essa Lei de Responsabilidade Fiscal existe e está aí.
O Governo do PT nunca deu valor ao trabalho árduo do estadista Fernando Henrique Cardoso e à brilhante equipe econômica do seu Plano Real. A meta de inflação nunca foi seguida pelo Governo. São constantes as intervenções no câmbio e a responsabilidade fiscal nunca existiu. Muito pelo contrário, o déficit nominal
dobrou nos últimos dois anos e é um dos maiores do mundo.
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Aliás, provavelmente essa era a intenção do Governo Dilma e Lula, de destruir os ganhos trazidos pelo
Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já que sempre fez pouco caso
dessas conquistas.
Não custa lembrar que o PT foi radicalmente contra o Plano Real, como é de conhecimento de todo povo
brasileiro.
O País irá demorar anos, Sr. Presidente, para consertar todos os estragos realizados pelo Governo do PT.
Isso, sim, é uma verdadeira herança maldita para as nossas futuras gerações.
O País está sem rumo. Como o disse o filósofo romano Sêneca, aspas, “Para quem não sabe para onde ir,
nenhum vento é favorável”, fecha aspas.
O Governo Dilma perdeu sucessivas oportunidades de arrumar o navio na direção certa e, agora, estamos
enfrentando uma tempestade perfeita. Esse barco chamado Brasil precisa urgentemente de um novo timoneiro.
Esta é a verdade, Senador Reguffe. O barco chamado Brasil está à deriva e nós precisamos de um novo timoneiro.
Toda essa política consistente deixada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso só não foi literalmente para o ralo porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda continua sendo um bridão, um freio para esse
Governo do PT.
Era só o que eu tinha a dizer, Presidente Capiberibe.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Obrigado, Senador
Ataídes Oliveira, que é a voz da oposição, fundamental aqui no Parlamento. Nós do PSB, nós somos independentes. Não nos abraçamos com o Governo nem com a oposição. Mantemos nosso equilíbrio aqui, tentamos
equilibrar as forças que lutam mais diretamente pelo poder.
É que o nosso Presidente Eduardo Campos, que terminou tragicamente, construiu uma terceira via, estava
construindo uma terceira via, que terminou não se consolidando.
Dando sequência, tenho a honra de passar a palavra à Senadora Lídice da Mata, em nome do Bloco Socialismo e Democracia.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, quero agradecer ao Senador Randolfe, que trocou comigo a sua inscrição
para que eu pudesse falar neste momento e saudar esse dia, esse esforço feito, hoje, no Senado, para debater
a situação por que passa o País e, principalmente, para dar solução às grandes questões. O esforço que, hoje,
foi representado por V. Exª e por todos os outros Líderes desta Casa, culminando com a presença do Ministro
Levy, na tentativa de formar um clima que permita a votação da nova tabela do Imposto de Renda, do Orçamento e dos vetos amanhã.
Acho que, se isso acontecer, será bom para o Brasil, será bom para o Congresso Nacional e será bom, portanto, em consequência, para o povo brasileiro, porque nós precisamos fazer com que, no processo de debate
da crise econômica e política por que passamos, essa discussão não seja feita sem que as coisas continuem
acontecendo, como se a discussão pudesse nos paralisar.
Vamos dar continuidade ao nosso trabalho e, ao mesmo tempo, abrir um espaço de negociação e de
debate intenso sobre a atual situação que vivemos para encontrar as saídas, os acordos possíveis, para que o
Brasil continue traçando o seu caminho de construção de uma sociedade democrática e desenvolvida.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna, neste momento, para falar de um assunto
da economia baiana, da economia brasileira, mas também de um assunto que diz respeito a todos nós.
No Brasil, a importância econômica do cacau é histórica. Há registro de comércio desse produto, originário do extrativismo, há pelo menos 400 anos. Primeiro, no norte do País, no Pará. Depois, introduzido no
sul da Bahia, em 1746, por um colono francês chamado Luiz Frederico Warneau, no Município de Canavieiras.
Aquela região do sul da Bahia – aliás, abençoada – guarda grande similitude climática com o bioma amazônico – de V. Exª e do Senador Randolfe –, centro de origem do cacau, e, por isso, adaptou-se muito bem ao
seu regime hídrico, aos seus solos férteis.
Hoje o Estado da Bahia é responsável por 60% da produção brasileira, seguido pelo Pará, Rondônia, Espírito Santo e Amazonas. Já tivemos uma participação maior ainda e o cacau já foi responsável por mais da
metade do Produto Interno da Bahia. O cacau sustentou a economia e a vida dos baianos por muitos anos.
Hoje a realidade é diferente e há algo de positivo nisso também, porque a monocultura não é uma boa opção
em nenhuma circunstância.
Em relação ao consumo de chocolate, vivenciamos uma etapa de acentuado crescimento. Em 2003, o
consumo per capita girava em torno de 400 gramas anuais; em 2012, saltou para quase dois quilos; e, em 2014,
atingiu aproximadamente três quilos por pessoa, segundo dados da Organização Internacional da Produção
de Cacau.
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Após atravessar severos revezes nos anos 90, vitimada pela praga fúngica conhecida como “vassoura de
bruxa”, que também foi responsável por um grande desastre na plantação de banana no seu Estado, a cacauicultura vem reconquistando espaço, principalmente pela obstinação e tenacidade de velhos e jovens agricultores, de investimentos estatais e de pesquisas agropecuárias de ponta, desenvolvidas pela Comissão Executiva
do Plano da Lavoura Cacaueira, a Ceplac/Mapa.
A Bahia e o Brasil talvez tenham, nos dias que correm, a maior potencialidade, em âmbito mundial, para
produzir amêndoas de cacau melhorado do cacau bulk (ou commodity) e até de aromáticos de alta qualidade,
livre do trabalho infantil e com sustentabilidade ambiental, além de promover a integração com a cadeia do
turismo, especialmente a gastronomia.
V. Exªs sabem que a produção do cacau é a principal responsável pela manutenção do resto de Mata
Atlântica que ainda temos no sul da Bahia. Portanto, a produção de cacau agrega um valor que vai além do
produto específico da amêndoa do cacau para uma referência de produção e, além disso, contribui para a sustentabilidade ambiental, diferente de outras.
Podemos e sabemos produzir um chocolate fino, com alto teor de cacau e elevado valor agregado —
um caminho, aliás, que vem sendo trilhado por outras nações latino-americanas, como o Equador e o Peru.
Visando colaborar com o desenvolvimento da cultura cacaueira, apresentei um projeto de lei no Senado, o PLS nº 93, de 2015, com o objetivo de estabelecer um percentual mínimo de cacau nos chocolates e seus
derivados, nacionais e importados, comercializados em todo o território nacional, além de tornar obrigatória
a informação do percentual total de cacau nos rótulos desse produto.
Projeto com igual intenção já aconteceu na Câmara dos Deputados, por intermédio do Deputado da
região cacaueira, o Deputado Geraldo Simões, que, não tendo retornado à Câmara dos Deputados, tem o seu
projeto arquivado. E sofreu lá um intenso debate e principalmente uma intensa resistência comanda por aqueles
que têm interesse na manutenção do estado de coisas, como algumas indústrias importadoras de chocolate.
O projeto de minha autoria visa assegurar um direito básico do consumidor: saber exatamente o que
está comprando. Não é infrequente que produtos autodenominados “chocolates” não obedeçam às especificações técnicas ou sanitárias estritas, como o percentual mínimo de 25% de cacau, determinado atualmente
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
Assim, definimos com precisão os conceitos de massa ou pasta, manteiga de cacau, pó de cacau, cacau
solúvel, chocolate em pó, chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate fantasia ou composto, bombom ou
recheados moldados e, é claro, o chocolate em si, que deve ser entendido como o produto composto por cacau e açúcares, contendo o mínimo de 35% de matéria seca total de cacau, dos quais ao menos 18% devem
compor-se de manteiga de cacau e 14% devem ser matéria seca de cacau isenta de gordura.
Portanto, nosso objetivo é fazer constar nos chocolates os seguintes dizeres: “Contém tantos por cento
de cacau”. Ao revés, nos produtos que não se encaixam nas regras definidas, o rótulo deverá explicitar: “Este
produto não é considerado chocolate pela legislação brasileira”.
Penso que esse projeto representa um importante reforço para o equilíbrio nas relações de consumo
neste segmento do mercado. O acesso à rotulagem fidedigna e clara confere ao consumidor maior proteção
quanto à propaganda enganosa.
Neste ponto, Sr. Presidente, o projeto de lei do Senado que elaboramos apresenta afinidade com as políticas regionais em curso, como a do meu Estado, a Bahia, que vem incentivando o plantio de cultivares de
maior qualidade, com vistas a alcançar um produto final de maior valor agregado e apelo ecológico, pois os
cacaueiros se desenvolvem à sombra das árvores da Mata Atlântica, o que auxilia na conservação das espécies
florestais e da fauna silvestre. Hoje cerca de 70 mil famílias brasileiras vivem desta cultura.
O manejo sustentável traz benefícios como proteção contra oéficit hídrico, melhor ciclagem de nutrientes, redução da erosão do solo e do uso de fertilizantes, além de contribuir para o sequestro e a fixação de
carbono (CO2) em harmonia com o grande esforço mundial pela adoção de uma agricultura de baixa emissão
de carbono, climaticamente inteligente, promovida pelo chamado Programa ABC, assim chamado pois ousa
reescrever os sistemas de produção agrícolas e agroflorestais para o século 21.
Ao elevar o patamar mínimo de cacau dos chocolates aqui produzidos ou importados para 35%, acompanhando o teor praticado na Europa e nos Estados Unidos, fomentaremos o consumo do chocolate saudável.
Para os chocolates ao leite e branco, foram estabelecidos percentuais intermediários de cacau.
A melhoria dos preços do cacau, lado a lado com o estímulo à produção com conformidade, qualidade,
controle de resíduos e contaminantes da matéria-prima e do chocolate pode equilibrar as duas pontas.
Com a implantação de uma política específica para o setor, já encaminhada pela Câmara Setorial do Cacau do Ministério da Agricultura e dos Estados produtores, e o impulso derivado de projetos como o que ora
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apresentamos, a hipótese de o Brasil figurar no mercado mundial como um exportador de chocolates premium
não parece mais remota.
Além do que, Sr. Presidente, sempre é bom lembrar que o cacau faz, sim, bem à saúde. Muitos acham
que o cacau engorda, faz mal à saúde. Não, ele é fonte de flavonóides, substâncias antioxidantes que desempenham papel importante na prevenção da oxidação do colesterol LDL e na inibição de processos inflamatórios
no organismo, impedindo o acúmulo de gordura na parede dos vasos sanguíneos, benefícios estes importantes para obesos, idosos e especialmente para a alimentação infantil.
Por essas razões expostas, solicito, Sr. Presidente e meus caros pares, o apoio ao Projeto de Lei do Senado
nº 93/2015, que acabamos de apresentar, com a convicção de que este projeto é importante para a produção
de cacau no Brasil, é importante para estimular e regular a produção do cacau em nosso País, estimulando a não
importação e fazendo com que, na prática, o País possa adotar uma política planejada para a produção de cacau.
Além disso, Sr. Presidente, cacau é bom para a saúde, é bom para a ecologia, é parte de uma produção
sustentável, serve ao sangue, serve ao coração e serve para dar alegria. É estimulante de alegria, é até contra
a depressão.
Portanto, produzir cacau e produzir chocolate com níveis apropriados de cacau, de amêndoas de cacau,
é saudável e faz o Brasil e a Bahia crescerem.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Obrigado, Senadora
Lídice da Mata, pelo belíssimo discurso sobre o cacau da Bahia.
Dou-lhe uma informação: lá no Rio Cassiporé, no extremo norte, no Cabo Orange, há uma incidência
de cacau do Século XIX. Sem nenhum cuidado... É uma coisa fantástica, sem nenhum cuidado especial, eles
continuam produzindo cacau. É possível que seja cacau nativo que tenha descido do México. Então nós nunca
conseguimos chegar claramente à origem daquele...
A SRª. LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Fora do microfone.) – Na Bahia a planta não é nativa, mas, na Amazônia, sim.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Dando sequência à
lista dos inscritos, eu passo a palavra ao Senador Reguffe.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, nós estamos vivendo no País, Sr. Presidente, um momento extremamente delicado. Eu quero falar sobre essa crise que nós estamos vivendo, sobre Operação Lava Jato, lista de
Janot, escândalo na Petrobras, escândalo no BNDES, que é importante que se diga.
Ao chegar a esta Casa, eu assinei o pedido de instalação da CPMI, uma comissão parlamentar mista de
inquérito, para investigar o escândalo da Petrobras, contrariando a orientação do meu Partido. Assinei, também, o pedido de uma CPI para investigar o BNDES, sobre o qual nós temos várias denúncias que estão sobrepostas pelo escândalo maior, da Petrobras, e que, às vezes, as pessoas deixam de lado. E assinei também uma
CPI para investigar essa questão do HSBC, dessas contas na Suíça.
Considero que é uma função do Poder Legislativo a fiscalização dos atos do Poder Executivo, o gasto do
dinheiro público e a fiscalização. Por isso contrariei a orientação do meu Partido e assinei esses três pedidos
de instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito.
Considero, Sr. Presidente, que este País precisa investigar isso. O Ministério Público tem que cumprir a
sua função. E o Poder Legislativo, também cumprir a sua, e não só de fazer a fiscalização com as comissões
parlamentares de inquérito, mas também de se votarem aqui as reformas que a sociedade brasileira exige.
Porque, se o Parlamento não tem o respeito do contribuinte e da opinião pública, uma grande parcela é pelos
escândalos, mas outra parcela é por não votar o que a população tanto gostaria que fosse votado: uma reforma política, uma reforma tributária que reduzisse a carga tributária deste País.
Será que o nosso sistema político é justo? Um sistema ao qual tem acesso – existem exceções, é claro –,
que dá acesso mais a quem tem dinheiro, quem tem recursos para uma campanha ou quem representa uma
categoria ou um segmento da sociedade. E com muita dificuldade dá acesso para quem quer debater ideias,
para quem quer entrar pelas ideias. Cabe ao Parlamento fazer essa discussão e votar isso.
Vejo, com relação às denúncias, algumas pessoas falando, criticando os excessos de manifestações nas
ruas, dizendo que as pessoas estão indo, sobre um possível terceiro turno.
Ora, a população ir pra rua, gritar o seu direito, criticar desvios de dinheiro público, cobrar dos seus representantes, isso é positivo, isso não é negativo. Se eu acredito numa mudança hoje neste País, eu acredito
na mudança vinda da sociedade, pela organização da sociedade e pela luta da sociedade civil. A sociedade ir
pra rua, lutar pelos seus direitos, isso não é algo negativo. Isso é algo positivo.
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As pessoas devem ir pras ruas, sim, claro, tendo equilíbrio, tendo responsabilidade. Isso é algo importante, até porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. É preciso separar direito as coisas, porque
não dá para simplesmente a indignação tomar conta, e, às vezes, de forma irresponsável a gente dizer “somos
contra tudo”, sem dizer o que queremos colocar no lugar, qual é o sistema que queremos.
Então, se o sistema tem imperfeições e os personagens, desvios éticos inaceitáveis, precisamos punir
os personagens e corrigir o sistema, reformar o sistema, até porque corrupção existe em todos os países do
mundo. O que não pode ter é impunidade, é a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre
ela num ponto futuro. Isso é o que não pode ter. Agora, além disso, nós precisamos também reformar o sistema, fazer uma reforma política profunda, que mude a forma de se fazer política e a forma de se elegerem os
políticos neste País.
Quero dizer que lamento o meu Partido não ter decidido apoiar os pedidos de instalação das comissões
parlamentares de Iiquérito. Considero que isso não é ser contra tudo. Isso é não obstaculizar uma investigação que o Poder Legislativo também quer fazer. É algo importante para a democracia que o Poder Legislativo
também cumpra o seu papel.
E eu espero, Sr. Presidente, que a investigação do Ministério Público produza frutos, e que, ao final, inocentes sejam inocentados e culpados sejam punidos, sejam eles quem forem e que cargos ocupem nesse escândalo. É o que a população brasileira clama e reclama.
Então, quero registrar aqui que assinei os três pedidos de CPI, no início desta Legislatura, da Petrobras, do
BNDES e do HSBC, das contas na Suíça. Agora, não considero que basta ficarmos nisso. Nós temos que avançar
por uma reforma. Punir os personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas também avançar por uma reforma
que mude esse sistema que produziu esses absurdos com o contribuinte brasileiro.
Nós precisamos fazer neste País uma reforma do nosso sistema, como precisamos também, Sr. Presidente – sem querer me alongar muito –, modificar o acesso ao Judiciário.
Não pode um Presidente da República escolher Ministro de Tribunal de Contas, que vai julgar as contas
do próprio Presidente! Isso deveria ser por concurso público.
Não pode Presidente da República escolher, a seu bel-prazer, Ministro da Suprema Corte do País, do Supremo Tribunal Federal! “Ah, mas vários agem com isenção, com independência”. Muito bem. Mas não é um sistema correto. É um sistema que não tem a independência que eu gostaria de ver nas escolhas dessas pessoas.
Uma pessoa que é escolhida por concurso público para uma Suprema Corte, na minha concepção, até
que alguém me prove o contrário – quero ser vencido pelo argumento –, tem mais isenção e mais independência do que alguém que é uma indicação política da Presidência da República. Ou não? Na minha concepção,
isso garantiria maior isenção e independência destas instituições: do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União. Concurso público e mandato de cinco anos.
Por último, eu quero dizer a todos os brasileiros que não existe sistema perfeito, muito menos ser humano perfeito, mas nós temos que, cada um, fazer a nossa parte e lutar para que nós consigamos construir,
neste País, instituições que estejam à altura da população, do contribuinte. Para isso, é necessário que todos
nós demos a nossa contribuição: a sociedade, como sociedade, e os agentes públicos, como agentes públicos,
que têm as suas responsabilidades e que têm que as cumprir.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Reguffe, o Sr. João Capiberibe deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Obrigado, Senador Reguffe.
Eu o cumprimento pelo pronunciamento e pela linha correta, justa e adequada com que V. Exª tem pautado aqui os temas da inadiável reforma política para este País, que este Parlamento tem que, o quanto antes,
apreciar, principalmente tratando do tema que V. Exª apresentou aqui na tribuna.
O próximo orador é o meu companheiro de Bancada, ex-Governador do Amapá e Senador do meu Estado, Senador João Capiberibe. Temos prazer em ouvi-lo.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente Randolfe Rodrigues, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado.
Na verdade, Sr. Presidente, minha intervenção vai ser rápida. Trata-se de uma nota da Bancada do PSB,
composta pela Senadora Lídice da Mata e pelos Senadores Antonio Carlos Valadares, Romário, Roberto Rocha
e Fernando Bezerra. Nós nos reunimos hoje pela manhã para analisar a conjuntura nacional e, sobretudo, o
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pedido do Procurador-Geral da República de abertura de investigação em desfavor de vários Parlamentares,
Senadores, Deputados Federais e também de outros agentes do Estado.
A preocupação é grande de todos nós, há uma angústia no ar, até porque, quando tomamos a nossa
missão política, a nossa decisão política, nunca imaginei que poderíamos chegar a uma situação tão triste, dramática e complicada como a que estamos vivendo.
A atividade política, que é uma atividade fundamental na sociedade, chegou a tal nível de desqualificação que nos envergonha portar um broche do Senado na lapela de nossos paletós, infelizmente. Mas passo à
leitura da nota:
A Bancada do PSB no Senado, reunida nesta terça-feira (10/03/15), em Brasília, considerou da maior gravidade os pedidos oficiais de abertura de investigação de parlamentares citados na Operação Lava Jato
e tornados públicos, na sexta-feira, pelo Ministro Teori Zavascki, do STF.
A citação de tantos parlamentares nesse esquema criminoso contamina o ambiente político e especialmente o Congresso Nacional.
Diante disso, para preservar a imagem do Poder Legislativo, a Bancada do PSB no Senado defende o
aprofundamento das investigações e, sobretudo, a celeridade, para evitar prejulgamentos.
Em defesa da transparência e da ética, o PSB sugere que seja feita a composição do Conselho de Ética
do Senado, com a exigência, para assegurar a credibilidade de suas decisões, de que nenhum de seus
membros estejam na relação dos investigados pelo STF.
Por último, a Bancada reafirma sua confiança na condução de todos os procedimentos investigatórios a
serem efetivados, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Brasília, 10 de março de 2015.
Essa é uma satisfação que a Bancada do PSB dá à Nação, no sentido de que nós estamos atentos, vamos
acompanhar, confiamos nas autoridades que investigam, confiamos no Ministério Público, na Polícia Federal,
que, a partir de agora, buscam elementos de prova no sentido de inocentar ou de condenar aqueles que mal
procederam.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Obrigado, Senador Capiberibe.
Convido-lhe para presidir, não sem antes cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento e pela nota da Bancada do PSB, que externa uma posição coerente com os graves acontecimentos que a Nação enfrenta e que
este Parlamento passa neste momento.
Convido o Senador Reguffe para assumir aqui a Presidência.
O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Reguffe.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Convido o Senador Randolfe Rodrigues
para fazer uso da palavra.
V. Exª tem 20 minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Reguffe, pelo Distrito Federal; senhores, senhoras, todos os
que nos ouvem pela TV e pela Rádio Senado, venho à tribuna para denunciar um fato grave e procedimentos
recentes de uma empresa que atua no segmento de minério de ferro no Estado do Amapá.
Antes de detalhar o que eu considero graves irregularidades, ilegalidades e crimes praticados por essa
empresa, é importante mostrar a relevância histórica da extração do minério de ferro no Amapá.
O segmento da extração mineral é o mais relevante da economia amapaense. Eu diria, Sr. Presidente,
mais que isso, o Amapá tem sua origem como Território Federal e desmembramento do então Estado do Pará
vinculada à exploração mineral.
Foi em 1943 que o Sr. Mário Cruz utilizava grandes rochas brilhantes e pesadas como lastro em sua embarcação, recolhidas então no Rio Amapari. Essas pedras eram o manganês de alto teor. Logo foi descoberto
seu alto valor no mercado internacional, visto que, naquele período da Guerra Fria, o conflito entre Estados
Unidos e União Soviética exigia a utilização da matéria-prima de manganês para a indústria bélica e para um
conjunto de outras necessidades.
Portanto, Sr. Presidente, foi após um processo licitatório que se estabeleceu, lá no Amapá, o primeiro
grande projeto mineral da Amazônia, não só do Amapá. Foi a Indústria e Comércio de Minérios (Icomi), testa
de ferro da British Steel Corporation.
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Essa empresa, Sr. Presidente, construiu uma vila, no padrão norte-americano, no coração da Floresta
Amazônica, a Vila de Serra do Navio. Até o ano de 1997, explorou e exportou do Amapá 50 milhões de toneladas de manganês, o que exauriu a mina do metal localizada na região do Amapari, na região onde hoje estão
os Municípios de Serra do Navio e Pedra Branca.
Ocorre, Presidente, que, no subsolo do Amapá, não havia apenas manganês. Ali está situada uma riquíssima província mineral, com a ocorrência comprovada de ouro, minério de cromo, tantalita e muitos outros.
Então, além desses minérios, temos o minério de ferro, tema central da denúncia e do pronunciamento
que faço agora.
Em 2007, a exploração mais efetiva do minério de ferro se dá no Amapá sob a responsabilidade da empresa MMX, cujo sócio majoritário é muito conhecido dos brasileiros, o Sr. Eike Batista. Além dos direitos sobre
os minérios, a MMX tornou-se concessionária da Estrada de Ferro do Amapá, que interliga a mina, baseada em
Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, ao porto na cidade de Santana, bem como assumiu o controle do
porto de minérios localizado na cidade de Santana. As estruturas de logística da mina e do porto foram anteriormente construídas pela Icomi.
Em fevereiro de 2008, Sr. Presidente, a empresa Anglo American – uma das maiores empresas do ramo
da mineração do mundo, com atuação nos cinco continentes, que emprega, no Planeta todo, um exército de
150 mil empregados – adquiriu da MMX as operações minerais do Amapá, em conjunto com o Sistema Minas-Rio, pagando, por tudo isso, o valor de US$5,5 bilhões.
Diga-se de passagem, Sr. Presidente, que a Anglo American nunca escondeu que seu maior interesse no
País era o projeto no sudeste brasileiro, esse projeto situado nos Municípios mineiros e fluminenses.
Mesmo assim, o período da Anglo American foi o mais produtivo da história da produção de ferro no
Amapá, com mais de 18 milhões de toneladas exportadas e receitas superiores a US$1,5 bilhão entre os anos
de 2009 e 2013.
A partir de 2013, a empresa começou a ter desinteresse pela exploração mineral no Amapá. Em meados de 2012, a Anglo American anunciou que não mais prosseguiria com as operações no Amapá, alegando
que eram muito pequenas para o porte da empresa, e colocou à venda os seus ativos no Estado. Aí começa a
mais grave crise da produção ferrífera do Amapá, que é responsável por 92% da nossa pauta de exportações.
Logo após o anúncio da venda, ao final do ano de 2012, uma empresa declarou o interesse na aquisição
do espólio da Anglo American, a Zamapá, do grupo Zamin, que já operava anteriormente uma pequena mina
de ferro no Município de Tartarugalzinho e tinha desativado outra mina anteriormente.
Ocorre, Sr. Presidente, que a Zamin só fecharia o negócio se já estivesse de posse da concessão da ferrovia, fator vital para a viabilidade do empreendimento. É importante destacar que essa ferrovia foi objeto de
uma operação da Polícia Federal em 2008, conhecida como Operação Toque de Midas, que envolveu a empresa
MMX e que teve uma série de apreensões no escritório da MMX do Rio de Janeiro. Porém, Sr. Presidente, antes
de ser sacramentado este negócio, aconteceu, em 28 de março de 2013, uma tragédia: o porto fluviante utilizado para escoamento de minérios pela, então, Anglo American afundou num acidente que vitimou a morte
de seis operários.
Ocorre que até hoje as famílias dos operários não foram devidamente indenizadas. Ocorre que até hoje
as circunstâncias deste acidente não foram esclarecidas. E aí há uma clara irresponsabilidade da empresa que,
então, estava, que era a Anglo American, e uma responsabilidade concedente à empresa que a sucedeu, que
é a Zamin.
Este incidente, acidente, acabou atrasando o negócio, mas, posteriormente, a Zamin do Brasil adquiriu
100% do Sistema Amapá da Anglo American, em 1º de novembro de 2013. O valor da compra informado foi
de US$135 milhões, através de empréstimo junto ao banco italiano Intesa Sanpaolo. Uma operação, Sr. Presidente, que chamou atenção e causou espécie no mercado internacional.
Mas, senhores, senhoras, essa operação tendo-se concluído, tendo-se concretizado, a empresa Zamin
tendo fechado a transação por um preço justo e descontando do valor o custo da construção do porto, era sua
responsabilidade a manutenção das atividades de lavra, transporte, exportação e a manutenção da exportação em andamento, além da contratação da imediata reconstrução do porto. Lamentavelmente, senhoras, senhores, não foi isso que aconteceu. Em abril de 2014, menos de cinco meses após assumir a operação, a Zamin
anunciou a paralisação da exploração do minério de ferro da mina de Pedra Branca do Amapari, e o motivo
alegado foi o esgotamento da capacidade de estoque, o que não permitiria prosseguir a lavra, uma vez que a
velocidade de escoamento para exportação foi comprometida após o acidente do porto de minérios.
A paralisação inicialmente anunciada por um período de 90 dias – isso ocorreu cinco meses após o início
da atividade – perdura até os dias de hoje. Com isso, são 700 empregos diretos, os 1.700 empregos terceirizados
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e os mais de 5 mil postos de trabalho indiretos foram extintos, causando impacto fortíssimo na economia local
e levando a uma crise gravíssima de desemprego nas cidades de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio.
Há indícios, Sr. Presidente, de que a empresa Zamin não estava com boas intenções para o Amapá, e esses indícios podem ser confirmados com a sua postura de inadimplência contumaz. Desde os primeiros dias
de sua operação, a Zamin começou a acumular dívidas junto a fornecedores e ao fisco. Há casos de faturas
vencidas em janeiro de 2014, ou seja, que já completaram um ano, somente dois meses após a aquisição dos
ativos, e que ainda não foram pagas. Estima-se que a soma das faturas em aberto no mercado local a fornecedores amapaenses alcance a cifra de R$190 milhões de dívidas da Zamin só no mercado local, só no Amapá.
A empresa, então, comete calote aos fornecedores, deixa de recolher FGTS e INSS dos trabalhadores, e
provoca também calote no Poder Público estadual e no Poder Público municipal, com a ausência de pagamento do ICMS e do ISSQN. A ausência do pagamento deste último provocou e agravou a penúria dos cofres já
carentes do Município de Pedra Branca do Amapari, além de ter trazido – eu reitero – o gravíssimo dano social
de mais de 1,7 mil empregos terceirizados e outros 700 diretos que foram abandonados.
Além disso, Sr. Presidente, a empresa tinha assumido uma compensação financeira pela exploração dos
recursos minerais. Essa compensação é de aproximadamente R$700 mil, e não foi paga até agora.
A Zamin também não tem pagado e não tem contribuído para o Fundo de Compensação Ambiental,
mecanismo criado para apoiar projetos de desenvolvimento sustentável e para minimizar os impactos da exploração mineral nos Municípios de Pedra Branca e Serra do Navio. Esse é outro calote, no valor de R$4 milhões.
Então, temos a isso somado o caos proporcionado por essa empresa, Sr. Presidente: não pagamento dos salários dos fornecedores, não pagamento de tributos, não pagamento dos trabalhadores, não pagamento dos
compromissos assumidos que minimizavam o impacto ambiental na região.
Além de tudo isso, circula a informação de que aproximadamente 4,5 milhões de toneladas de minérios,
já lavrados e estocados, estão vendidos, e a Zamin já teria recebido vultoso adiantamento sobre essa venda
antecipada. Mesmo tendo recebido esse dinheiro, Sr. Presidente, não pagou, como deveria ter pagado à comunidade local, aos Municípios, não pagou aos trabalhadores.
Além disso, deixa uma herança ambiental. Há um passivo ambiental, há um risco grave de acidente ambiental na área da mina, em especial na área da barragem de contenção, que, em caso de rompimento ou simples transbordamento, provocaria um desastre que comprometeria todo o ecossistema da Bacia do Amapari,
do Rio Amapari. Corremos o risco, Sr. Presidente, de ter um dos maiores desastres ambientais da Amazônia, um
dos maiores desastres ambientais do Brasil nos últimos anos, se essa barragem de minérios estourar e desaguar
no Rio Amapari. Tudo por conta da irresponsabilidade dessa empresa! Faço questão de deixar este alerta aqui
às autoridades do meu Estado e às autoridades brasileiras.
Apesar disso, apesar da gravidade das denúncias que aqui trago, o proprietário dessa empresa, um megaempresário indiano de nome Pramod Agarwal, parece que zomba da situação em que deixou o Amapá. Recentemente, ele fez um casamento de luxo para sua filha, em Veneza, para um grupo seleto de 800 convidados,
com direito a desfile de elefantes, cavalos na decoração e um show exclusivo da cantora colombiana Shakira.
Por outro lado, o povo amapaense fica com a miséria e com as dívidas herdadas por essa empresa.
Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores, essa empresa, que tem uma atuação parasita em nosso
Estado, deve explicações ao povo do Amapá e deve explicações às autoridades brasileiras. Por isso, representei
ao Ministério Público Federal contra essa empresa.
Essa semana, há duas semanas, perdão, mais uma desgraça ocorre. A Estrada de Ferro do Amapá, a única ferrovia do Estado, que foi concedida a essa empresa, teve suas atividades paralisadas, quando um grupo
de agricultores vinha de Serra do Navio até o Município de Porto Grande. O trem foi simplesmente paralisado
– perdão, vinha de Serra de Navio até o Município de Santana –, a atividade da Estrada de Ferro do Amapá foi
paralisada, deixando os agricultores abandonados no Porto de Santana, fazendo com que eles só retornassem
a seus locais de origem dois dias após. Isso sem nenhuma explicação prévia às autoridades do Amapá, às autoridades federais; sem nenhum tipo de explicação, por parte da empresa que era dona da concessão da ferrovia,
que é essa funesta empresa Z Mineração, conhecida como Zamin.
Sr. Presidente, para concluir, eu espero, a partir dessas denúncias que aqui trago, um conjunto de providências: providências do Ministério Público Federal, da Policia Federal, do Ministério Público do meu Estado,
que já está investigando há algum tempo, mas providências dessas instituições, do Ministério Público Federal
e da Policia Federal em especial, para investigar o possível crime de evasão de divisa cometido por essa empresa. Providência por parte do Governo do meu Estado para que não titubeie em caçar de imediato, era para
ser ontem, já está atrasado, a concessão da Estrada de Ferro do Amapá, dessa empresa, e realizar um novo
processo licitatório para que outra assuma a concessão da Estrada de Ferro do Amapá. Não é aceitável a posse
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e o poder concedente do Estado ainda deixar a concessão da Estrada de Ferro nas mãos de uma empresa que
tem cometido tantos crimes contra o povo amapaense.
E, por fim, que essa empresa seja responsabilizada por todas as autoridades. Em especial, que seja impedido que a mina de minério, que ainda não foi explorada em Serra do Navio, seja explorada, e que esse minério
seja bloqueado em Serra do Navio, para termos um mínimo de bens dessa empresa, um mínimo possível de
bens dessa empresa, para sanar os crimes e as dívidas que ela tem com o povo amapaense.
Espero, Sr. Presidente, essas providências mínimas, porque não é aceitável o povo amapaense, a população de Pedra Branca, Serra do Navio e Santana estar na miséria absoluta, estar endividada, e esta empresa
não ser responsabilizada por nenhum dos seus crimes.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Parabéns, Senador Randolfe, pelo pronunciamento e pela defesa intransigente do meio ambiente no seu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Lembro as Srªs e aos Srs. Parlamentares
que estiverem assistindo pela TV Senado, já que aqui não temos mais Parlamentares, que está convocada sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, quarta-feira, às 11 horas, no plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à leitura de expedientes e apreciação das seguintes matérias: Projeto de Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2015; Vetos presidenciais nºs 31 a 34 e 36, de 2014; e nºs 1 a 4, de 2015; Projeto de
Lei do Congresso Nacional nº 13, de 2014.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores: a comemoração do Dia Internacional da Mulher, anualmente festejado no 8
de Março, e que esse ano foi comemorado no último domingo traz a nós, membros do Parlamento, a oportunidade de produzir um balanço dos problemas que cercam as questões de gênero em nosso País, bem como
dos avanços que nós, como sociedade, pudemos realizar.
O Brasil é um país desigual, e essa desigualdade provavelmente é o elemento fundamental a ser considerado para compreender os maiores e mais renitentes problemas nacionais, inclusive aqueles relacionados
às questões de gênero. E certamente não haverá justiça social no Brasil, em concreto, sem a superação das diferenças que, hoje, tornam grande percentual das brasileiras cidadãs de segunda classe.
Na esfera da política, por exemplo, assim como em todo o resto, as antigas mazelas persistem, mas 2014
foi testemunha de melhoras que vale a pena sublinhar e comemorar. E alguns instrumentos de ação pública,
ainda que tímidos, começam a apresentar resultados.
A aplicação de, no mínimo, 5% dos recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres foi, por exemplo, uma inovação trazida pela Lei 12.034, de 2009. O mesmo diploma reservou mínimo de 10% do tempo de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão
para essa mesma finalidade.
Em idêntica direção, a Lei 12.891, de 2013, determinou, por sua vez, que o Tribunal Superior Eleitoral
promovesse propaganda institucional visando incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na
política, nos veículos de rádio e TV, entre os dias primeiro de março e 30 de junho, a cada ano eleitoral.
Além disso, a legislação estabelece, desde 1997, na forma da Lei 9.504, um piso mínimo de 30% de participação das mulheres no total de candidaturas para os cargos eletivos, limite esse na prática aplicado apenas
aos pleitos proporcionais. E essa meta, embora modesta e insuficiente, começa a ser atingida, sendo que o desempenho de 12,7% registrado nas eleições parlamentares de 2006 passou a 19,1%, nas de 2010, e a 29,15%
nas do ano passado.
Ainda é pouco, é evidente, mas já estamos próximos de atingir o parâmetro legal vigente, cuja definição, entretanto, já apresenta evidentes sinais de defasagem, sendo óbvia a necessidade de que o Congresso
efetive um mais novo e exigente critério para o futuro. Até porque o resultado mais esperado dessa medida,
ou seja, o efetivo aumento da participação feminina na representação parlamentar, vem se realizando de maneira muito mais lenta.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores: a despeito de todo empenho legal e institucional, apenas 45 Deputadas
Federais foram eleitas em 2006 e em 2010, tendo esse número aumentado muito pouco para a atual legislatura, que conta cinquenta e uma representantes na Câmara Federal. Número que não chega a perfazer 10% da
composição daquela Casa.
Em comparação, esses dados destoam, fortemente dos apresentados por países como a Suécia, que tem
45% de seu parlamento composto por mulheres. E, no terceiro mundo, dos bons exemplos oferecidos pela
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Costa Rica, com 39%, e pela Argentina, com 37%, Até mesmo a índia supera o Brasil, com seus 11%, a despeito
da forte depreciação social que sofre, naquele país, a participação feminina na vida política.
Na área da saúde se verificam alguns avanços, embora – tal como na área da política -sejam desproporcionais os resultados que se observa na realidade dos fatos em relação ao esforço político e social empregado
na sua mudança e superação.
A lenta aculturação aos exames preventivos do câncer de mama e do colo do útero, doenças tumorais
mais frequentes na mulher, vai contribuindo para uma progressiva estabilização das taxas de incidência dessas
doenças, ao longo do tempo, E não somente isso, o diagnóstico precoce permite que os tratamentos sejam
menos dolorosos e invasivos, melhorando a qualidade de vida das pacientes.
Mas, certamente, o progresso no combate ao câncer da mulher teria desempenho significativamente
melhor se não fosse a precariedade que, a despeito de toda a propaganda oficial, continua a caracterizar o Sistema Único de Saúde. Isso se dá principalmente em função da falta de recursos financeiros e da baixa atenção
governamental que, nos últimos anos, se agrava na prestação dos serviços públicos de saúde.
Exemplo disso é a reconstituição reparadora da mama, procedimento que se tornou obrigatório em seguida à retirada do câncer, sempre que houver condições médicas. A medida, aprovada pelo Congresso Nacional em abril de 2013, ainda hoje conta com baixíssimos percentuais de execução, no âmbito do SUS.
Em meados do ano passado, já decorrido um ano de sua promulgação, a nova legislação apresentava um
índice de cumprimento da ordem de 2,5%, segundo estimativas do próprio Ministério da Saúde. Mais que uma
medida de caráter simplesmente cosmético, a reparação da mama é universalmente considerada elemento
essencial para o sucesso dos programas de redução do câncer. Ela não somente ajuda a diminuir o medo, que
muitas vezes coloca obstáculos ao diagnóstico precoce, como também melhora substancialmente os resultados do tratamento, reduzindo os níveis de depressão e de desmotivação, no pós-cirúrgico.
Num momento em que o Governo se apressa em reduzir o déficit financeiro que sua administração temerária e eleitoreira provocou nas contas públicas, é importante manter vigilância extrema para que tais medidas
não prejudiquem prioridades como a reparação da mama, na sanha das tesouras de que a Administração se
utiliza, nesses momentos de pânico, sem atentar para o que ela corta em seu caminho.
No âmbito da violência contra a mulher, assistimos ao momento de consolidação da Lei Maria da Penha
como um divisor de águas na relação de impunidade que o Estado brasileiro historicamente manteve para com
os agressores da mulher. A cultura da impunidade, que sempre acobertou a covardia, começa a ceder, como
mostram as pesquisas de opinião feitas sobre a efetividade da Lei.
Com efeito, estudo promovido pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto DataPopular sobre a violência
contra a mulher constatou que hoje, ao contrário da tendência que antes verificávamos, 88% dos entrevistados respondem positivamente à seguinte pergunta: “Se uma pessoa vê um homem batendo em uma mulher,
ela deve denunciar para a polícia?”
Quem imaginaria, meros 10 anos atrás, contar com tal grau de concordância?, pergunto eu. Isso num
contexto em que 98% dos entrevistados afirmam conhecer a Lei e os seus objetivos principais. Algo, certamente, que deve ser bastante comemorado!
Além disso, desde que a legislação foi implementada, os serviços de proteção e atendimento jurídico
cresceram significativamente, em todo o País.
Levantamentos relativos a meados do ano passado estimam que, em relação à época da promulgação
da Lei Maira da Penha, o número de centros especializados para atendimento psicológico, social e jurídico aumentou de 92 para 231. A quantidade de casas de abrigo cresceu de 62 para 78, as delegacias de mulheres e os
núcleos de atendimento subiram de 328 para 500, e o total de juizados e varas especializados foi de 19 para 100.
Contudo, apesar de crescente, essa rede ainda é pouco conhecida, e poucos são os que sabem os serviços que podem acionar por seu intermédio. Em acréscimo a isso, temos que o panorama geral da violência
contra a mulher enseja preocupações crescentes.
Veja, Sr. Presidente: entre as décadas de 1980 e 2010, foram assassinadas no País cerca de 90 mil mulheres, 44 mil somente nesta última. O número de mortes ao longo desses 30 anos subiu de 1300 casos anuais, no
início do período, para quase 4300, no seu final, indicando um crescimento da ordem de 218% no número de
mulheres vítimas de assassinato.
Trata-se, por evidente, de um poderoso sinal de alerta, que não deve ser menosprezado, nem pelo Estado, nem pelos setores engajados da sociedade civil.
Ainda no plano da violência contra as mulheres, não posso deixar de destacar a recente aprovação do
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Trata-se de medida altamente meritória,
que pune mais gravemente os crimes praticados por razões de gênero, reduzindo um dos fatores de desigualdade e concretizando o ideal isonômico previsto na Constituição Federal.
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Entretanto, o feminicídio, embora o mais repugnante, não é o único fenômeno significativo na área da
violência perpetrada contra a mulher. Segundo o “Mapa da Violência 2012: Homicídio de Mulheres no Brasil”, a
violência física contra a mulher é certamente a faceta predominante, constituindo mais de 44% do total de casos. Em seguida, vem a violência psicológica, com 21%, aproximadamente, e as agressões de natureza sexual,
com cerca de 12% dos casos. O ambiente doméstico é o lugar que mais concentra agressões, contemplando
72% dos registros.
Em termos relativos, temos que, de 1996 a 2010, foram contabilizados 4,4 assassinatos para cada conjunto de 100 mil mulheres, dado que coloca o Brasil em 7o lugar no ranking dos 87 países que mais cometem
esse tipo de crime.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemorar o Dia Internacional da Mulher, a cada 8 de março, precisa
ser – da perspectiva do Parlamento – um momento de reflexão. E, também, um momento em que a reflexão
nos leve a esticar a corda do ordenamento jurídico em prol da dignidade da pessoa da mulher e em prol de
um processo de aprimoramento da legislação. Um processo capaz de reduzir, ao menos na esfera formal, as
desigualdades entre homens e mulheres.
Mas não podemos deixar de reconhecer, em nossa competência de fiscalizar o desempenho do Poder
Executivo, que a eficácia da lei, ou seja, a da sua vigência formal, é apenas o primeiro passo. Tão importante
quanto ela é dar vida à letra da norma. É fazer da lei-pedaço-de-papel a lei-viva, a lei que transforma o mundo
das relações entre homens e mulheres num mundo mais digno, mais sadio e mais ameno.
É ainda, não esquecer que o trabalho feminino continua sendo muito mal remunerado., em relação
ao masculino. Que a dupla jornada doméstica atinge muito mais as mulheres que os homens. E que, hoje, as
mulheres chefiam sozinhas cerca de 39% das famílias brasileiras, havendo necessidade urgente de que novas
políticas públicas sejam desenvolvidas e implementada na área do salário feminino.
Por fim, no âmbito das relações familiares, me cumpre aplaudir a aprovação, na quinta-feira passada, do
PLC 16/2013, que conferiu às mulheres o incondicionado direito de registrar os seus filhos. Com efeito, o regime anterior, de preferência masculina no ato de registro, não se coadunava com a ordem constitucional e com
o papel de liderança familiar exercido pelas mulheres.
Com essas observações, Srªs e Srs. Senadores, finalizo este meu pronunciamento, no qual pretendi homenagear as mulheres do Brasil, em seu Dia Internacional, ao mesmo tempo em que colaborar com a reflexão
que o Parlamento brasileiro deve desenvolver, em caráter permanente, sobre a situação social e econômica
da mulher.
Espero haver contribuído, ainda que pouco, para encurtar a distância que temos, agora, do tempo em
que a desigualdade, nessa sua vergonhosa dimensão de gênero, deixe de marcar tão fortemente a face da
Nação Brasileira.
Viva a mulher brasileira. Viva o Brasil de igualdade que juntos9 homens e mulheres, estamos lutando
para construir!
Obrigado a todos pela atenção.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mulheres brasileiras.
O Senado Federal deu hoje (10), um passo à frente na luta pelo combate à violência doméstica e de
gênero, ao instalar a Comissão Mista de Combate à Violência Contra a Mulher. Esta Comissão é um dos desdobramentos da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista da Violência Contra a Mulher (CPMICVM) que
investigou casos de agressões relacionadas à questão de gênero no Brasil, apurou denúncias de omissão do
Poder Público, em relação à aplicação da lei e fez uma série de recomendações às autoridades dos três poderes instituídos.
Evento que marcou a passagem no último domingo (08), do histórico Dia Internacional da Mulher, a
solenidade de hoje contou com presença do Ministro da Saúde, Arthur Chioro, que destacou a importância
desta comissão para atuar, em sintonia com o Governo Federal, na luta pelo enfrentamento à violência contra a
mulher, que é também, um problema de saúde pública e que como tal, afeta a administração pública brasileira.
Composta por 10 senadores e 27 deputados federais, a Comissão Permanente, ora instalada, terá
duas missões básicas, a saber: apresentar propostas voltadas à consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e identificar possíveis falhas nas ações e serviços da Seguridade
Social e da segurança pública bem como na área jurídica.
A instalação desta nova comissão simboliza nossa resistência em aceitarmos as coisas como são, e marca nossa posição diante de um problema que é global e que no Brasil é determinante para a segurança da
vida em sociedade.
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Impõe, desse modo, a importância da nova comissão, diante de alguns fatores, como a freqüência com
que os casos estão ocorrendo; os graus de brutalidade neles aplicados e as repercussões que estão a provocar,
exigindo ação concreta do Poder Público.
O Mapa da Violência 2012 revelou que de 1980 a 2010, foram assassinadas no Brasil quase 91 mil mulheres, das quais 43,5 mil somente na última década. De 1996 a 2010 as taxas ficaram em torno de 4,5 homicídios
para cada 100 mil mulheres. São dados estarrecedores.
O meu Estado de Roraima, por exemplo, aparece no Mapa da Violência de 2012, em 13° lugar entre as
unidades federativas mais violentas, no período. O estudo aponta que Roraima tem uma taxa de homicídio
de mulheres, 5,0 por 100 mil, o que está acima da média nacional. Na capital, Boa Vista essa taxa sobe para 5,6
assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres, o que coloca aquela capital, na 18a posição entre as mais
violentas do País, em homicídios de mulheres.
Dados mais recentes, divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) indicam que entre 2009 e 2011 ocorreram mais de 5.500 mortes de mulheres no país, o que significa 472 por mês e 15 a cada
dia. São estatísticas estarrecedoras.
Produto de uma construção histórica, que se norteia por questões sociais, biológicas e culturais, a violência contra as mulheres está diretamente ligada a uma questão de poder. Ou seja: guarda ligação direta com
as questões de gênero e raça/etnia, contexto em que há relações de poder. A compreensão patriarcal de que
os homens exercem poder e controle sobre as mulheres propicia, na maioria das vezes, a prática dos casos de
violência – doméstica, sexual, psicológica e emocional.
Ao longo da história da humanidade, a construção da mulher, como mera procriadora, idealizada e praticada tanto por religiões, como por outros pilares, entre eles, a medicina e a política, sempre negou, a nós,
mulheres, a condição de sujeito político. Esta concepção, fez com que, por séculos, prevalecesse a crença da
existência de um modelo de sexo único, o masculino, com sua supremacia.
Mas no curso história, as mulheres reagiram à condição de subalternidade e passaram a lutar pelos seus
direitos e sua cidadania. Neste contexto surge a luta de combate à violência contra o sexo feminino. Tal fato
se dá diante do histórico de violências contra as mulheres, que o Brasil tem, com assassinatos rodeados de
mistérios e requintes de crueldade, que, via de regra, sempre foram tratados como assunto de ordem privada.
Entre fins da década de 1970 e durante a década de 1980, mulheres e feministas passaram a lutar por medidas e
políticas públicas de combate frontal à violência contra a mulher. Desde então, os avanços da luta das mulheres pelos
seus direitos, estão presentes na esfera do poder público, por meio de uma série de instrumentos, ações estratégicas,
medidas protetivas e infraestrutura institucional; algumas das quais já consolidadas na estrutura do Estado Brasileiro.
Em 1985, foi implantado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e criada a primeira Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM); uma iniciativa pioneira que passou a ser adotada por outros países da América Latina.
Nas últimas três décadas, com o recrudescimento da violência doméstica em nosso país, governos municipais, estaduais e federal têm adotado medidas protetivas e de enfrentamento a esta modalidade de violência.
Na esfera federal, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), a implantação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e a Política Nacional de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, são algumas delas.
Destaco, por oportuno, a Lei Maria da Penha (11.340/2006), já considerada a mais importante de todas
as medidas protetivas do mundo, com relação à violência contra a mulher. De forma inédita, esta lei reconhece a obrigação do Estado em garantir às mulheres a segurança, tanto no espaço público como no âmbito de
sua privacidade, o lar, a moradia.
Esta lei, como conferem os nobres colegas, a Lei Maria da Penha foi aprovada pelo Congresso Nacional,
depois de um longo e rico processo de discussão, e sancionada pela Presidência da República, em 2006. Logo
que entrou em vigência, esta lei elevou em cerca de 600%, o número de relatos de casos de agressões contra
mulheres, conforme registros do Ligue 180.
Nove anos depois da implantação da Lei Maria da Penha, sua efetividade mostra-se de forma ainda mais
concreta em estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que acaba de ser divulgado e revela
que a Lei Maria da Penha reduziu em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres praticados dentro
do espaço do lar.
Encontrados a partir de dados obtidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, o índice do Ipea é significativo, pois mostra a efetividade da nova lei, mesmo diante do fato de
que o combate à violência contra a mulher ainda enfrenta obstáculos como a desigualdade na institucionalização dos serviços protetivos às vítimas.
Lançado pela presidenta Dilma Rousseff em 2013, e transformada em Programa de Governo, o“Mulher, Viver sem
Violência” é mais um mecanismos destinados a proteger as mulheres. Este programa visa integrar e ampliar os serviços
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públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência. Os atendimentos se dão por meio da ação articulada
no âmbito da saúde, justiça, segurança pública, rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira das vítimas.
O programa conta com a adesão dos 26 Estados e do Distrito Federal e nele consta a criação em cada
unidade da federação, da Casa da Mulher Brasileira, destinado a reunir todos os serviços de atendimento à
mulher Estes serviços vão desde acolhimento e triagem, até a promoção da autonomia econômica, passando
pelo apoio psicossocial, alojamento e transportes.
Em Roraima, onde a taxa de violência contra as mulheres está acima da média nacional, nossa expectativa é de
que a Casa da Mulher Brasileira mude este cenário de horrores, acolhendo ‘mais e melhor a população de mulheres
em situação de violência. Isto, porque, senhores senadores, estas mulheres não contaram, em governos passados,
com este importante apoio quando foram vítimas de espancamentos, lesões corporais, estupros e risco de morte.
No Poder Judiciário, a criação de varas e juizados especiais para tratar especificamente desse assunto
bem como de secretarias especiais ou coordenações de mulheres em alguns Estados e municípios do país, são
motivo de alegria para nós, que assumimos esta luta.
Este Congresso Nacional tem participação direta no processo de discussão, para a criação e adoção de
medidas protetivas para as mulheres. Além de garantir toda a discussão que culminou com a criação e sanção
da Lei Maria da Penha, o Senado tem avançado no enfrentamento a este problema social.
A Lei do Feminicídio, sancionada ontem (09), pela Presidenta Dilma Rousseff, teve início aqui nesta Casa
Política. No final de 2014, o plenário do Senado aprovou a proposta de inclusão no Código Penal, do Feminicídio como circunstância qualificadora de homicídio e o inclui no rol de crimes hediondos. O Feminicídio, que é
o crime de homicídio contra a mulher em condição de violência pela simples razão de a vítima ser mulher, já
está incorporado às legislações penais de vários países da América Latina e da América Central. No Brasil esta
lei torna o assassinato contra as mulheres crime hediondo, por força do protagonismo da bancada feminina
do Congresso nacional que assumiu o desafio de promover este debate.
Aprovamos, também, nesta Casa outras proposituras de combate à violência a mulher, como o projeto
de lei (n° 7371/2014) que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, também
resultante dos trabalhos da CPMI, já mencionada.
Como podemos constatar, apesar de já termos conquistado muitos instrumentos, políticas públicas, infelizmente, constatamos que ainda teremos caminhos longos nesta empreitada. Portanto, a criação e instalação
da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher é mais um tijolo neste processo, que
já conta com planos, programas, políticas públicas, ações estratégicas, delegacias, varas e juizados especiais.
Mas não vamos esmorecer.
Caminhemos, pois, juntos, homens e mulheres, com o mesmo objetivo: superarmos o maior problema
social, cultural, político, administrativo e de saúde pública que a violência contra a mulher e que nos atinge
como pessoas privadas e públicas.
Era o que tinha a dizer! Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe. Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Não havendo mais o que tratar, encerro
esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 13 minutos.)
Agenda Cumprida pelo Presidente
Dia 10/03 (Terça-feira)
HORÁRIO

COMPROMISSO

LOCAL

11h

Recebe o Ministro da Fazenda Joaquim Levy

Sala de Audiências

15h

Recebe o Vice-Presidente da República Michel Temer

Sala de Audiências

15h

Reunião de Líderes

Sala de Audiências

15h

Abertura dos trabalhos da Comissão Permanente Mista de Salão Nobre do Senado
Combate à Violência contra a Mulher
Ordem do Dia
Plenário do Senado

16h
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