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Nº 193/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, que altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que trata da acessibilidade para pessoas com deficiência, para estabelecer a obrigação de que todas as novas
edificações de uso coletivo disponham de elevadores com capacidade de transportar pessoas em maca..........................
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Nº 195/2015, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, para limitar ao Presidente da República e a Ministro de Estado a regulamentação
de obrigações ou deveres dirigidos a particulares e para, em casos de serviços e atividades essenciais, submeter situações que ensejem embargo ou interdição a decisão proferida por autoridade judicial; altera a Lei nº 7.783, de 1989,
para atualizar o rol desses serviços e atividades.....................................................................................................................................
Nº 196/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que institui mecanismos para coibir as fraudes relacionadas ao seguro-desemprego, cria o Grupo Nacional de Combate às Fraudes Contra o Seguro-Desemprego, e
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Nº 197/2015, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984, que
regula o exercício da profissão de aeronauta e dá outras providências, para determinar a presença contínua de, pelo
menos, dois tripulantes nas cabines de comando das aeronaves em voo que disponham de porta separatória que
possa ser trancada por dentro.....................................................................................................................................................................
Nº 198/2015, de autoria do Senador Magno Malta, que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para reduzir a alíquota da contribuição previdenciária a cargo dos segurados contribuinte individual e facultativo, no caso
de opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição..........................................................................
Nº 199/2015-Complementar, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que dispõe sobre o procedimento para a
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição
Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; e dá outras providências......................................................................
Nº 200/2015, de autoria da Senadora Ana Amélia e outros Senadores, que dispõe sobre a pesquisa clínica. ..
2.2.1.2 – Requerimentos
Nº 278/2015, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores, em aditamento ao Requerimento nº
76/2015, solicitando a realização de sessão especial destinada a comemorar os 73 anos do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - Senai, em data oportuna........................................................................................................................
Nº 279/2015, de iniciativa da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, solicitando a oitiva da referida Comissão sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 14/2015.......................................................................................................................
Nº 280/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, solicitando informações ao Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior...............................................................................................................................
Nº 281/2015, de autoria do Senador João Capiberibe e outros Senadores, solicitando a realização de sessão
especial em 14 de setembro próximo, destinada a homenagear as vítimas de violência do Golpe Militar no Chile.
Nº 282/2015, de autoria dos Senadores Cássio Cunha Lima e outros Senadores, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Sr. Thomaz Alckmin............................................................................................................................
Nº 283/2015, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando voto de aplauso e congratulações
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Nº 284/2015, de autoria do Senador Davi Alcolumbre, solicitando informações ao Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior...............................................................................................................................
Nº 285/2015, de autoria do Senador Davi Alcolumbre, solicitando informações ao Ministro de Estado da
Previdência Social..........................................................................................................................................................................................
Nº 286/2015, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando informações ao Ministro de Estado de Minas e
Energia...............................................................................................................................................................................................................
Nº 302/2015, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do
Sr. Junichiro Yamada. ....................................................................................................................................................................................
2.2.1.3 – Comunicações
Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, de eleição do Vice-Presidente
(Memorando nº 7/2015)...........................................................................................................................................................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia no Senado Federal, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 672/2015 (Ofício nº 42/2015).
Será feita a substituição solicitada.............................................................................................................................................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 672/2015 (Ofício nº 54/2015). Serão feitas as
substituições solicitadas................................................................................................................................................................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal, de indicação de membro para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Ofício nº 29/2015).............................................
Da Liderança do Bloco Parlamentar da Oposição no Senado Federal, de indicação dos Senadores Wilder
Morais e Antonio Anastasia, respectivamente, como 2º e 3º Vice-Líderes do referido Bloco (Ofício s/nº/2015)......
Da Liderança do SD na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 671/2015 (Ofício nº 109/2015). Será feita a substituição solicitada..
Da Liderança do SD na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 671/2015 (Ofício nº 110/2015). Será feita a substituição solicitada..
Da Liderança do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 672/2015 (Ofício
nº 554/2015). Serão feitas as substituições solicitadas......................................................................................................................
Da Liderança do Governo no Congresso Nacional, de indicação do Deputado Paulo Pimenta como Vice-Líder do Governo (Memorando nº 10/2015)...................................................................................................................................
Do Senador Raimundo Lira, justificando o não registro da presença na sessão do dia 31 de março último
(Ofício nº 6/2015).........................................................................................................................................................................................
Do Senador Sérgio Petecão, justificando a não participação de S. Exª na visita da Comissão Externa do Senado Federal constituída pelo Requerimento nº 77/2015 à Venezuela (Ofício nº 9/2015)...............................................
Do Senador Ricardo Ferraço, justificando a não participação de S. Exª na visita da Comissão Externa do Senado Federal constituída pelo Requerimento nº 77/2015 à Venezuela (Ofício nº 134/2015).........................................
2.2.1.4 – Término de prazo
Término do prazo, ontem, sem interposição de recurso para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do
Senado nº 18/2012........................................................................................................................................................................................
2.2.1.5 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nºs 300 e 105/2015, na origem, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas por aquele Tribunal, referente ao ano legislativo de 2014 (autuados como Avisos nºs 5/2015-CN e 31/2015, respectivamente).
Estabelecimento de calendário para tramitação do Aviso nº 5/2015-CN.......................................................................................
2.2.1.6 – Projeto de Resolução
Nº 17/2015, de autoria do Senador Wellington Fagundes e outros Senadores, que altera o artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal para incluir os §§ 1º e 2º, no sentido de dispor sobre audiências públicas regulares
dos presidentes de Agências Reguladoras na Comissão de Serviços de Infraestrutura...............................................................
2.2.1.7 – Propostas de Emenda à Constituição
Nº 43/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Romero Jucá, que dispõe sobre a nomeação, os mandatos e a destituição do presidente e dos diretores do Banco Central do Brasil............................................................................
N 44/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que altera os arts. 52 e 71 da Constituição Federal, para determinar a aprovação prévia pelo Senado Federal da escolha de dirigentes brasileiros de pessoas
jurídicas de direito internacional que exerçam atividade econômica ou prestem serviço público, de cujo capital social
a União participe, de forma direta ou indireta, bem como para exigir, de forma expressa, a necessidade de que os tratados internacionais que constituam essas pessoas jurídicas contenham dispositivo que garanta a fiscalização das
respectivas contas nacionais pelo Tribunal de Contas da União.......................................................................................................
Nº 45/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que altera o § 7º do art.
14 da Constituição Federal, para incluir o cônjuge e os parentes de Ministro ou Conselheiro de Tribunal de Contas entre
as pessoas inelegíveis no território de jurisdição do titular do cargo ...............................................................................................
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Nº 46/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo Ferraço, que altera o art. 101, 104, 111-A e
123 da Constituição Federal, para estabelecer critérios de nomeação para ministros dos Tribunais Superiores. ..............
2.2.1.8 – Mensagem da Presidente da República
Nº 11/2015 (n° 86/2015, na origem), encaminhando a programação monetária para o primeiro trimestre de 2015 .
2.2.1.9 – Ofício do Presidente da Câmara dos Deputados
Nº 786/2015, na origem, encaminhando a relação dos membros eleitos por aquela Casa para comporem a
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.....................................................................................................................
2.2.1.10 – Comunicações
De diversas Lideranças no Senado Federal, de indicação de membros para integrarem a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Ofícios nºs 44 e 51/2015-Bloco de Apoio ao Governo, 84/2015-Bloco Parlamentar da Maioria, 85/2015-PSDB, 28/2015-Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, 22/2015-Bloco
Parlamentar União e Força). Designação dos Senadores Humberto Costa, Fátima Bezerra, Acir Gurgacz, Luiz Henrique, Roberto Requião, Valdir Raupp, Paulo Bauer, Antonio Carlos Valadares e Blairo Maggi, como titulares, Gleisi
Hoffmann, Ângela Portela, Gladson Cameli, Waldemir Moka, Dario Berger, Lídice da Mata e Eduardo Amorim, como
suplentes, para comporem a referida Representação...........................................................................................................................
2.2.1.11 – Reassunção do Senador Jader Barbalho ao exercício do mandato, pelo Estado do Pará (Memorandos nºs 6 e 16/2015). ...................................................................................................................................................................
2.2.2 – Término de prazo
Término do prazo, ontem, para apresentação de requerimentos de desarquivamento de proposições..........
2.2.3 – Oradores
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN - Homenagem ao Dia Nacional do Jornalista, comemorado hoje................
SENADORA FÁTIMA BEZERRA - Manifestação contrária à aprovação de projeto de lei que dispõe sobre as
relações de trabalho de terceirizados; e outro assunto....................................................................................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder - Defesa das ações dos Governos do ex-Presidente Lula e da Presidente Dilma Rousseff na área da saúde; e outro assunto.............................................................................................................
SENADOR LUIZ HENRIQUE - Indignação com notícia veiculada pela mídia relatando a instauração de inquérito contra S. Exª por suposta prática de advocacia administrativa.............................................................................................
2.2.4 – Comunicação da Presidência
Adoção, pela Srª Presidente da República, em 31 de março de 2015, e publicação, no dia subsequente, da
Medida Provisória nº 673/2015, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências. Constituição da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para tramitação da
matéria (Ofício nº 45/2015-Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia/SF)................................................................
2.2.5 – Oradores (continuação)
SENADOR LINDBERGH FARIAS - Apoio à taxação das grandes fortunas e ao aumento da progressividade na
tributação brasileira; e outro assunto.....................................................................................................................................................
SENADOR HÉLIO JOSÉ - Defesa da adoção de políticas públicas destinadas a reduzir o alto índice de atropelamento de ciclistas; e outro assunto......................................................................................................................................................
2.2.6 – Comunicação da Presidência
Realização, às 12 horas, da Ordem do Dia da sessão deliberativa prevista para amanhã........................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Lembrança de que o prazo para indicações para o Conselho de Diploma José Ermírio de Moraes esgotar-se-á em 10 do corrente...............................................................................................................................................................................
2.3.2 – Comunicação
De diversas Lideranças no Senado Federal, de indicação de membros para integrarem a Comissão Externa
destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras da "Transposição do Rio São Francisco", bem como o programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
(Ofícios nºs 55/2015-Bloco de Apoio ao Governo, 102/2015-Bloco Parlamentar da Maioria, 91/2015-PSDB,
37/2015-Bloco Socialismo e Democracia, 27/2015-Bloco Parlamentar União e Força). Designação dos Senadores Humberto Costa, Benetido de Lira, Raimundo Lira, Cássio Cunha Lima, Fernando Bezerra Coelho, Elmano Férrer,
como titulares, José Pimentel, Fátima Bezerra, Lídice da Mata e Eduardo Amorim, como suplentes, para comporem a
referida Comissão. ..........................................................................................................................................................................................
2.3.3 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.4 – Item 1
Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2014-Complementar, da Senadora Lúcia Vânia, que convalida os atos
normativos de concessão de benefícios fiscais e concede remissão e anistia de créditos tributários referentes ao Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Aprovado o Substitutivo (Emenda nº 16-PLEN), apresentado como
conclusão do Parecer nº 71/2015-PLEN, proferido pelo Senador Romero Jucá, em substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos (3º pronunciamento); e após Requerimentos nºs 287 a 300/2015 e Ofício nº 6/2015, do
Confaz (Prejudicado o Projeto de Lei do Senado nº 130/2014-Complementar) (votação nominal)..............................
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Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 130/2014-Complementar (Parecer nº 72/2015-CDIR). Substitutivo definitivamente adotado. À Câmara dos Deputados.........
2.3.5 – Apreciação de matéria
Nº 301/2015, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira e outros Senadores, solicitando inversão da pauta
para que o Projeto de Lei da Câmara nº 15/2015-Complementar seja apreciado antes dos demais itens. Rejeitado.
2.3.6 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 3/2015 (nº 48/2015, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MACHADO, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil nos Estados Unidos da América. Encerrada a discussão.............................................................................................
2.3.7 – Questão de Ordem
Suscitada pelo Senador Flexa Ribeiro e respondida pela Presidência............................................................................
2.3.8 – Mensagem da Presidente da República
Nº 12/2015 (nº 87/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para compor o Superior
Tribunal de Justiça.........................................................................................................................................................................................
2.3.9 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.10 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário) (continuação)
Mensagem nº 3/2015 (nº 48/2015, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MACHADO, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil nos Estados Unidos da América. Aprovada, nos termos do Parecer nº 73/2015-CRE (votação nominal)
2.3.11 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 71/2014 (nº 247/2014, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. FRANCISCO CARLOS SOARES LUZ, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil no Reino Hachemita da Jordânia. Aprovada, nos termos do Parecer nº 74/2015-CRE (votação nominal)...
2.3.12 – Item extrapauta (incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 4/2015 (nº 48/2015, na origem), da Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. TOVAR DA SILVA NUNES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Índia e, cumulativamente, no Reino do Butão. Aprovada, nos termos do Parecer nº 75/2015-CRE (votação
nominal).......................................................................................................................................................................................................................
2.3.13 – Item 2
Projeto de Lei da Câmara nº 2/2015 (nº 7.735/2014, na Casa de origem), de iniciativa da Presidente da República, que regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a
alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada
pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o
acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável
da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Apreciação adiada, após leitura dos Pareceres nºs 76/2015-CCT, 77/2015-CRA, 78/2015-CAE e 79/2015-CMA; e
80/2015-PLEN, proferido pelo Senador Jorge Viana (Relator), em substituição à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania; e Requerimentos nºs 303 a 306/2015.......................................................................................................................
2.3.14 – Comunicação da Presidência
Convocação de sessão deliberativa extraordinária para amanhã, às 11 horas............................................................
2.3.15 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária..............
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discurso encaminhado à publicação
SENADORA ÂNGELA PORTELA - Destaque à importância da Encenação da Paixão de Cristo em Mucajaí-RR;
e outro assunto...............................................................................................................................................................................................
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Ata da 44ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 7 de abril de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Fernando Bezerra Coelho e Acir Gurgacz.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e encerra-se às 20 horas e 47 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 sobre a mesa expediente 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 193, DE 2015
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que trata da acessibilidade para pessoas
com deficiência, para estabelecer a obrigação de que todas as novas edificações de uso coletivo disponham de elevadores com capacidade de transportar pessoas em maca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 11. ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
V – É obrigatória a instalação de, pelo menos, 01 (um) elevador de maca nos novos edifícios públicos ou privados de uso coletivo, entendido como o aparelho estacionário provido de cabina, que se
move aproximadamente na vertical entre guias, definido nas especificações da Associação Brasileira
de Normas Técnica – ABNT.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua publicação.
Justificação
É sabido por todos que, em caso de emergência, constitui-se um problema sério a remoção de pessoas com dificuldade de se locomover, em edifícios que não dispõem de elevadores de maca. Nos prédios mais
altos, onde o transporte por escadas é impossível, muitas vezes a remoção só ocorre após o acionamento da
polícia e do corpo de bombeiros.
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta Casa visa a sanar esse problema, tornando obrigatório que as novas edificações, tanto públicas quanto privadas de uso coletivo, apresentem instalação de
elevadores com capacidade de transportar pessoas em maca.
A finalidade maior da proposição é, portanto, proporcionar a devida acessibilidade aos idosos e às
pessoas com deficiência, ou que não tenham condições físicas de serem transportadas por meio de cadeiras de rodas.
Trata-se de uma medida que visa a contribuir para a melhoria de vida do brasileiro e, principalmente, de
uma parcela bastante vulnerável da população.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos Congressistas para a aprovação deste projeto, cuja finalidade
é aperfeiçoar os direitos das pessoas com dificuldade de locomoção em geral.
Sala das Sessões, – Senador Cássio Cunha Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Regulamento
Regulamento
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 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:
.............................................................................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Acessibilidade nos Edifícios Públicos ou de uso Coletivo
Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios
públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos
de acessibilidade:
I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e
de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências
e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta
Lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa; em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 194, DE 2015
Dispõe sobre o dano moral decorrente do descumprimento das obrigações trabalhistas e sua
respectiva reparação pelo infrator.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
passa a vigorar acrescida do artigo 10-A e das seguintes alterações aos artigos 483 e 652:
“Art. 10-A. O descumprimento das normas desta Consolidação ou de obrigações contratuais que
resultar em violação de direito e causar dano ao trabalhador, ao empregador ou ao tomador do serviço, ainda que exclusivamente moral, ensejará a respectiva indenização pecuniária pelo infrator.
§ 1º Para fins do disposto no caput, caracterizam-se como atos ilícitos e resultam em dano moral ao
trabalhador, dentre outros, quando o empregador ou o tomador de serviço:
I– atrasar, sonegar ou reter dolosamente e sem justo motivo o pagamento dos salários e verbas referentes ao gozo de férias, ainda que de modo não contumaz.
II – não recolher as contribuições previdenciárias e as devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, no prazo legal;
III – não proceder à antecipação do auxílio-transporte ao empregado para sua utilização em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, nos termos da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985;
IV – deixar de fazer as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
§ 2º Na fixação do valor indenizatório de que trata os incisos I, II , III e IV do § 1º deste artigo, serão
considerados tão somente, a situação econômica da vítima e do infrator, o tempo e o valor da mora.
§ 3º Nos demais casos, serão observadas a extensão do dano, sua gravidade e a situação econômica
das partes.
§ 4º Constitui justo motivo para o atraso no pagamento dos salários e verbas referentes ao gozo de
férias, desde que efetivamente comprovado, o evento de grave imprevisto e não imputável à vontade do empregador ou tomador do serviço que inviabilize o pagamento dos valores devidos ao
trabalhador.
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§ 5º Não constitui justo motivo para o atraso do pagamento dos salários e verbas referentes ao gozo
de férias o risco inerente à atividade desenvolvida pelo empregador ou tomador dos serviços.”
“Art. 483. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
h) praticar, o empregador, o tomador do serviço ou seus prepostos, contra ele, coação moral, por
meio de ações que:
I – tenham por objetivo ou efeito atingir sua dignidade, excluí-lo do ambiente de trabalho ou privá-lo de oportunidades de ascensão profissional;
II – resultem em condições de trabalho humilhantes ou degradantes.
i) houver dano moral decorrente da inadimplência das obrigações jurídicas de responsabilidade do
empregador, do tomador do serviço ou de seus prepostos;
j) o empregador ou o tomador do serviço não proceder à antecipação do auxílio-transporte ao empregado para sua utilização em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, atrasar,
sonegar ou reter salários e verbas referentes ao gozo de férias, bem como deixar de recolher contribuições previdenciárias e as devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ainda que de
modo não contumaz, sem justo motivo caracterizado na forma estabelecida nos §§ 4º e 5º do art.
10-A desta Consolidação.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
“Art. 652. .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
VI – ações indenizatórias de danos moral e material nas relações de trabalho.
.......................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O dano moral e sua reparação estão previstos no art. 5º, V e X da nossa Constituição, preceito este que
visa a garantir à vítima justa reparação por todos os danos extrapatrimoniais ocasionados pelo ofensor:
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
....................................................................................................................................................................................................
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Havendo, portanto, abuso no poder diretivo do empregador que submete o trabalhador a situações que
violam sua intimidade, privacidade ou dignidade, há necessidade de reparação do dano causado, por meio do
reconhecimento do dano moral e da respectiva indenização.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não trata de modo explícito sobre o dano moral decorrente
do descumprimento das obrigações trabalhistas pelo infrator e sua respectiva reparação.
Isso não significa, evidentemente, que, nas relações de trabalho, o dano moral e sua reparação sejam
irrelevantes ou ignorados.
Na falta de regra específica no âmbito do Direito do Trabalho, vêm sendo aplicadas as normas do Código
Civil (artigos nºs 186, 187 e 927 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), em cumprimento do que dispõe o
parágrafo único do artigo 8º da CLT, que determina que, havendo omissão da norma trabalhista, o direito comum será a fonte subsidiária do Direito do Trabalho:
Parágrafo único – O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for
incompatível com os princípios fundamentais deste.
Em decorrência dessa lacuna no código trabalhista, para boa parte da jurisprudência, o dano moral trabalhista só se caracteriza quando provada a ocorrência de ação lesiva ao trabalhador, que atente contra sua
honra e dignidade, enquanto outra parcela considera que seja suficiente uma conduta de descumprimento
das normas trabalhistas, para que fique configurado o dano moral, pela evidência dos prejuízos ocasionados
à parte hipossuficiente da relação contratual de trabalho.
Nada mais oportuno, portanto, que a CLT tenha regras próprias e claras sobre o tema, até porque, na
falta delas, a legislação aplicada tem suscitado insegurança jurídica para as partes da relação de trabalho, e
enormemente para o trabalhador.
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Importante salientar que o dano moral pode se originar em abuso advindo da omissão empregador no
cumprimento de norma trabalhista, como, por exemplo, não assinar a carteira do trabalhador, não efetuar o
pagamento do salário na forma legal, manter o ambiente de trabalho em desacordo com as normas de proteção à saúde etc.
Estudos apontam que pouco além de 28% dos trabalhadores brasileiros recebem o salário mínimo e
54% ganham de um a três salários mínimos. Somente nessas faixas obtemos mais de 80% dos trabalhadores
brasileiros, para quem quaisquer desobedecimentos às regras da relação de trabalho traz encargos exponenciais, sobretudo, a mora no salário e nas suas verbas intrínsecas.
Ninguém desconhece que para o trabalhador, especialmente aquele de baixa renda, o atraso do pagamento do salário de apenas um mês, mesmo que seja por cinco, dez ou quinze dias lhe causará uma série de
transtornos, uma vez que, privado de sua única ou principal fonte de renda, fica impossibilitado de prover o
próprio sustento e de seus familiares, bem como de honrar seus compromissos financeiros, incorrendo muitas
vezes em multas e encargos financeiros outros ao quitar suas contas pessoais com demora.
Marquem-se também os enormes constrangimentos e aflição ao trabalhador quando percorre os diversos órgãos públicos em busca de certidões previdenciárias e do fundo de garantia e ao final, obtêm-nas
demonstrando ausência do recolhimento por parte do empregador ou do tomador do serviço. Nesses casos
não é raro o trabalhador deslocar-se diversas vezes ao estabelecimento do empregador ou do tomador dos
serviços para elucidar o porquê do não recolhimento. Elucide-se que, no caso das verbas previdenciárias, o
trabalhador tem deduzido dos seus salários sua cota previdenciária e vê, ao final, tal recurso não repassado ao
órgão competente.
Assinalem-se também os casos de não pagamento das férias e de seu terço constitucional no prazo legal, constrangendo o trabalhador a interromper seu justo descanso para procurar explicações sobre a mora,
junto ao empregador ou ao tomador do serviço, ato que lhe onera e desola, uma vez que traz prejuízos aos
seus planos familiares.
Por isso, nossa proposta prevê que o descumprimento das normas constantes na Consolidação das Leis
do Trabalho, já constitui ato atentatório à dignidade e à honra do trabalhador, uma vez que todas elas estão
relacionadas à subsistência, à sobrevivência e à preservação de uma qualidade de vida inerente ao ser humano.
Dadas essas razões, esperamos contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I
Introdução
Art. 1º Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho,
nela previstas.
Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Art. 3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem
entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
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Art. 4º Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.
Parágrafo único – Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar ... (VETADO)
... e por motivo de acidente do trabalho. (Incluído pela Lei nº 4.072, de 16.6.1962)
Art. 5º A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.
Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no
domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011)
Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do
trabalho alheio. (Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011)
Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando fôr em cada caso, expressamente
determinado em contrário, não se aplicam : (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.079, 11.10.1945)
a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas;
b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à
agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais;
c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários
em serviço nas próprias repartições; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.079, 11.10.1945)
d) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.079,
11.10.1945)
Parágrafo único. (Revogado pelo Decreto-lei nº 8.249, de 1945)
Art. 8º As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais,
decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais
de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for
incompatível com os princípios fundamentais deste.
Art. 9º Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar
a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus
empregados.
Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve: (Redação
dada pela Lei nº 9.658, de 5.6.1998)
I – em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato; (Incluído pela Lei nº 9.658, de 5.6.1998) (Vide Emenda Constitucional nº 28 de 25.5.2000)
Il – em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o trabalhador rural.(Incluído pela Lei nº
9.658, de 5.6.1998) (Vide Emenda Constitucional nº 28 de 25.5.2000)
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova
junto à Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 9.658, de 5.6.1998)
Art. 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial.
CAPÍTULO V
Da Rescisão
Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou
alheios ao contrato;
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;
c) correr perigo manifesto de mal considerável;
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e
boa fama;
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f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente
a importância dos salários.
§ 1º O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de
desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço.
§ 2º No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado
rescindir o contrato de trabalho.
§ 3º Nas hipóteses das letras “d” e “g”, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho
e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo.
(Incluído pela Lei nº 4.825, de 5.11.1965)
SEÇÃO II
Da Jurisdição e Competência das Juntas
Art. 652. Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento: (Vide Constituição Federal de 1988)
a) conciliar e julgar:
I – os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado;
II – os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato
individual de trabalho;
III – os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice;
IV – os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho;
b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave;
c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões;
d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944)
e) (Suprimida pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944)
V – as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra – OGMO decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Parágrafo único. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que
derivarem da falência do empregador, podendo o Presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir processo
em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. (Vide Constituição Federal de 1988)
LEI No 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985
Institui o Vale-Transporte e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o vale-transporte, (Vetado) que o empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará
ao empregado para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através
do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com
tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais. (Redação dada pela
Lei nº 7.619, de 30.9.1987)
§ 3º (Vide Medida Provisória nº 280, de 2006)
Art. 2º O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador: (Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Parágrafo único. (Vide Medida Provisória nº 280, de 2006)
Art. 4º A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no serviço de
transporte que melhor se adequar. (Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987) (Vide Medida Provisória
nº 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória nº 280, de 2006)
Parágrafo único. O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de
custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.
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Art. 5º A empresa operadora do sistema de transporte coletivo público fica obrigada a emitir e a comercializar o Vale-Transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição dos empregadores em geral e
assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos serviços. (Artigo renumerado pela Lei
7.619, de 30.9.1987)
§ 1º Nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, será instalado, pelo menos, um
posto de vendas para cada grupo de cem mil habitantes na localidade, que comercializarão todos os tipos de
Vale-Transporte. (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.89)
§ 2º Fica facultado à empresa operadora delegar a emissão e a comercialização do Vale-Trasporte, bem
como consorciar-se em central de vendas, para efeito de cumprimento do disposto nesta Lei.
§ 3º Para fins de cálculo do valor do Vale-Transporte, será adotada a tarifa integral do deslocamento do
trabalhador, sem descontos, mesmo que previstos na legislação local.
Art. 6º O poder concedente fixará as sanções a serem aplicadas à empresa operadora que comercializar
o vale diretamente ou através de delegação, no caso de falta ou insuficiência de estoque de Vales-Transporte
necessários ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema. (Artigo renumerado pela Lei 7.619,
de 30.9.1987)
Art. 7º Ficam resguardados os direitos adquiridos do trabalhador, se superiores aos instituídos nesta Lei,
vedada a cumulação de vantagens. (Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
Art. 8º Asseguram-se os benefícios desta Lei ao empregador que proporcionar, por meios próprios ou
contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, o deslocamento integral de seus trabalhadores.
(Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
Art. 9º Os Vales-Transporte anteriores perdem sua validade decorridos 30 (trinta) dias da data de reajuste
tarifário. (Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. (Artigo
renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. (Artigo renumerado pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
Brasília, em 16 de dezembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República. – JOSÉ SARNEY –
Affonso Camargo.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
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.
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
I – os menores de dezesseis anos;
II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;
III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;
III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de
todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II – pelo casamento;
III – pelo exercício de emprego público efetivo;
IV – pela colação de grau em curso de ensino superior;
V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em
função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.
Art. 6o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos
casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.
Art. 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
I – se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após
o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois
de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.
Art. 8o Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.
Art. 9o Serão registrados em registro público:
I – os nascimentos, casamentos e óbitos;
II – a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;
III – a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;
IV – a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.
Art. 10. Far-se-á averbação em registro público:
I – das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial
e o restabelecimento da sociedade conjugal;
II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação;
III – (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009)
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TÍTULO III
Dos Atos Ilícitos
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
TÍTULO IX
Da Responsabilidade Civil
CAPÍTULO I
Da Obrigação de Indenizar
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.
(À Comissão de Assuntos Sociais; em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 2015
Institui mecanismos para coibir as fraudes relacionadas ao seguro-desemprego, cria o Grupo
Nacional de Combate às Fraudes Contra o Seguro-Desemprego, e disciplina o acesso pelo empregador a financiamentos provenientes de bancos públicos, na hipótese de a rotatividade
da força de trabalho ser inferior ao índice médio do setor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui mecanismos para coibir as fraudes relacionadas ao seguro-desemprego, cria o
Grupo Nacional de Combate às Fraudes Contra o Seguro-Desemprego, e disciplina o acesso pelo empregador
a financiamentos provenientes de bancos públicos, na hipótese de a rotatividade da força de trabalho ser inferior ao índice médio do setor.
Art. 2º Sem prejuízo das sanções do art. 8º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e de outras legalmente
previstas, a comprovação de fraudes relacionadas ao seguro-desemprego acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I – se a fraude for cometida pelo empregador: suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 1 (um) ano, multa
no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio e ressarcimento integral do dano;
II – se a fraude for praticada pelo trabalhador: multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento integral do dano.
§ 1º A aplicação das sanções previstas nos incisos I e II do caput deste artigo observará a capacidade
econômica do empregador e do empregado.
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§ 2º Compete às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego fiscalizar o cumprimento das obrigações dispostas neste artigo.
§ 3º Na falta de disposição especial, a imposição das penalidades deste artigo incumbe às autoridades
regionais competentes em matéria de trabalho.
Art. 3º Fica criado o Grupo Nacional de Combate às Fraudes Contra o Seguro-Desemprego.
§ 1º O Grupo será composto por 3 (três) membros, sendo 1 (um) representante da classe dos trabalhadores, 1 (um) representante da classe dos empregadores e 1 (um) representante do Governo Federal.
§ 2º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e
Emprego, e terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 3º A Presidência do Grupo será exercida pelo representante do Governo Federal.
§ 4º O funcionamento do Grupo Nacional de Combate às Fraudes Contra o Seguro-Desemprego observará o disposto em norma regulamentar editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Art. 4º A empresa empregadora que mantiver o índice de rotatividade da força de trabalho inferior à
média do setor receberá os seguintes incentivos creditícios dos bancos públicos:
I – financiamentos com prazo diferenciado para pagamento;
II – concessão de crédito com taxa de juros especial.
Parágrafo único. As operações de crédito tratadas neste artigo serão disciplinadas pelo Ministério da
Fazenda.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Desde a crise mundial de 2008, o Brasil vem atravessando um momento de instabilidade econômica, o
que vem forçando o Governo a adotar medidas de arrocho fiscal, a fim de equilibrar as contas públicas.
A implementação da política de austeridade fiscal acarreta, por vezes, a necessidade de ajustes na legislação do trabalho, a exemplo do aconteceu com a publicação da Medida Provisória (MPV) nº 665, de 30 de
dezembro de 2014.
A propósito, a edição da MPV nº 665, de 2014, foi justificada, dentre outras razões, pelo aumento do número de casos fraudulentos concernentes à percepção do seguro-desemprego.
Assim sendo, o projeto em testilha, com o escopo de evitar alterações legislativas que impliquem retrocesso social, propõe a criação de instrumentos de combate às fraudes relacionadas ao seguro-desemprego, tais como a imposição de sanções ao empregador e ao trabalhador que tenham contribuído para
a prática do ato fraudulento, bem como a formação do Grupo Nacional de Combate às Fraudes Contra o
Seguro-Desemprego.
O PLS pretende, outrossim, instigar o empregador a manter a rotatividade de trabalhadores em índice
inferior à média do setor, facilitando-lhe o acesso a incentivos creditícios oriundos de bancos públicos, o que,
em última análise, dignifica os valores sociais do trabalho.
Ante o exposto e à vista da relevância da matéria, solicita-se aos nobres pares o necessário apoio para a
aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 8o O benefício do seguro-desemprego será cancelado: (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
I – pela recusa por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior; (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
II – por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação; (Redação
dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
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III – por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-desemprego;
ou (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
IV – por morte do segurado. (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
.............................................................................................................................................................................................................
Brasília, 11 de janeiro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – JOSÉ SARNEY – Mailson Ferreira da Nóbrega – Dorothea Werneck – Jáder Fontenelle Barbalho .
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 197, DE 2015
Altera a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984, que regula o exercício da profissão de aeronauta
e dá outras providências, para determinar a presença contínua de, pelo menos, dois tripulantes nas cabines de comando das aeronaves em voo que disponham de porta separatória que
possa ser trancada por dentro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 16-A:
“Art. 16-A. Na cabine de comando das aeronaves que disponham de porta separatória que possa ser
trancada por dentro, e que sejam utilizadas para a realização de voos regulares, deverá haver, em
todos os momentos do voo, a presença de ao menos dois tripulantes, na forma do regulamento.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As investigações sobre o acidente que abateu o avião que fazia o voo 9525 da empresa Germanwings
apontam para um aparente suicídio de seu co-piloto.
A partir da análise das caixas pretas da aeronave, os investigadores levantaram a hipótese de que o co-piloto teria esperado pelo momento em que o comandante se ausentou da cabine para trancá-la por dentro
e alterar o curso do avião para que este viesse a se chocar contra os Alpes.
É importante destacar que as regulações aéreas decorrentes do pós 11 de setembro de 2001 tornaram
as cabines das aeronaves ambientes invioláveis, de forma a frustrar as tentativas de sequestrá-las. Entretanto,
tal inviolabilidade acarretou a situação oposta de que não se pode adentrar na cabine mesmo na situação extrema em que o piloto ali trancado represente risco à segurança do voo.
Por esse motivo, oferecemos a proposta aqui apresentada de que sempre haja pelo menos dois tripulantes no interior da cabine de comando. Desta maneira, caso um dos pilotos tenha que se ausentar da cabine,
outro tripulante adentraria nesse espaço, e poderia abrir a porta caso fosse assim necessário.
São essas as razões pelas quais esperamos contar com o acolhimento dos nobres Parlamentares para a
aprovação de nossa proposta.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.183, DE 5 DE ABRIL DE 1984
Vide Lei nº 7.855, de 1989
Vide Decreto nº 97.464, de 1989
Regula o exercício da profissão de aeronauta e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
SEÇÃO I
Do Aeronauta e da sua Classificação
.............................................................................................................................................................................................................
SEÇÃO II
Das Tripulações
Art. 15 As tripulações compostas ou de revezamento só poderão ser empregadas em vôos internacionais e nas seguintes hipóteses:
a) mediante programação;
b) para atender a atrasos ocasionados por condições meteorológicas ou por trabalhos de manutenção; e
c) em situações excepcionais, mediante autorização do Ministério da Aeronáutica.
Parágrafo único. Uma tripulação composta poderá ser utilizada em vôos domésticos para atender a atrasos ocasionados por condições meteorológicas desfavoráveis ou por trabalhos de manutenção.
Art. 16 Um tipo de tripulação só poderá ser transformado na origem do vôo e até o limite de 3 (três) horas, contadas a partir da apresentação da tripulação previamente escalada.
Parágrafo único. A contagem de tempo para limite da jornada será a partir da hora da apresentação da
tripulação original ou do tripulante de reforço, considerando o que ocorrer primeiro.
CAPÍTULO II
Do Regime de Trabalho
SEÇÃO I
Da Escala de Serviço
Art. 17 A determinação para a prestação de serviço dos aeronautas, respeitados os períodos de folgas e
repousos regulamentares, será feita:
a) por intermédio de escala especial ou de convocação, para realização de cursos, exames relacionados
com o adestramento e verificação de proficiência técnica;
b) por intermédio de escala, no mínimo semanal, divulgada com antecedência mínima de 2 (dois) dias
para a primeira semana de cada mês e 7 (sete) dias para as semanas subseqüentes, para os vôos de horário,
serviços de reserva, sobreaviso e folga; e
c) mediante convocação, por necessidade de serviço.
.............................................................................................................................................................................................................
Brasília, 5 de abril de 1984; 163º da Independência e 96º da República. – JOÃO FIGUEIREDO – Délio Jardim Mattos – Murillo Macêdo.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.4.1984

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa.)
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REQUERIMENTO Nº 285, DE 2015
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216, I, e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, solicitamos seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Previdência Social, para que este providencie, no prazo previsto pela
Carta Política de 1988, as informações abaixo, acompanhado das relações que especifica.
Considerando a crise fiscal e econômica enfrentada pelo Brasil;
Considerado a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (RE – repercussão
geral nº 595838) do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, o qual determina a incidência de Contribuição Previdenciária sobre Cooperativas de trabalho nos seguintes termos: “quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”;
Considerando os efeitos obrigatórios dessa decisão no âmbito administrativo da Receita Federal do Brasil
(Despacho do Ministro da Fazenda, publicado em 05.07.2012, que determinou a vinculação dos órgãos de julgamento da primeira instância administrativa da RFB em relação às decisões do STF em repercussão geral múltipla,
cf. art. 543-B do CPC) e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62-A do RICARF, que determinou que
as decisões do STF em repercussão geral múltipla, cf. art. 543-B do CPC, deverão ser reproduzidas pelo CARF);
Considerando a necessidade de verificação por esta Casa da perda de arrecadação por parte da União
em relação à Contribuição Previdenciária em todo o Brasil, por Região, por Estado e Distrito Federal, por contribuinte e por ramo de atividade;
Considerando a necessidade de estudo por este Senado Federal das formas substitutivas de tributação;
Formulamos os seguintes questionamentos:
a) Qual a situação passada do orçamento para o custeio da seguridade social nos últimos dez anos?
– Qual é o atual orçamento para o custeio seguridade social? – Qual a projeção para os próximos
cinco anos? – Qual relação contribuinte-beneficiário?
b) Qual o valor total de Contribuição Previdenciária na rubrica “valores pagos a cooperativas” da
GFIF nos últimos cinco anos? – Qual o impacto estimado no orçamento da seguridade social com a
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decisão consolidada do Poder Judiciário? – Quais as medidas administrativas tomadas após a decisão do Supremo Tribunal Federal?
c) Como a Pasta está atendendo aos pedidos de restituição de indébito tributário? – Quais os ramos
de atividade que mais se beneficiaram com a decisão?
d) Quais as medidas que têm sido adotadas para gerar maior receita orçamentária para o custeio
da seguridade social?
Ao ensejo, para que possamos nesta Casa cotejar e avaliar as informações que serão prestadas, requeremos, ainda, sejam enviadas as seguintes relações:
e) Relação de valores da Contribuição Previdenciária na rubrica “valores pagos a cooperativas” da
GFIF (inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91) em todo o Brasil nos últimos cinco anos;
f) Relação de valores da Contribuição Previdenciária na rubrica “valores pagos a cooperativas” da
GFIF (inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91) por regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e
Sul) nos últimos cinco anos;
g) Relação de valores da Contribuição Previdenciária na rubrica “valores pagos a cooperativas” da
GFIF (inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91) por Estados e Distrito Federal nos últimos cinco anos;
h) Relação de valores da Contribuição Previdenciária na rubrica “valores pagos a cooperativas” da
GFIF (inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91) por nome e CNPJ em todo o Brasil nos últimos cinco anos;
i) Relação de valores da Contribuição Previdenciária na rubrica “valores pagos a cooperativas” da
GFIF (inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91) por ramo de atividade (médico/odonto/hospitalar, rural,
etc) nos últimos cinco anos;
São essas as indagações e requisições que esperamos ver respondidas e recebidas, nos prazo estabelecido pela Carta Política de 1988.
Sala das Sessões, 1 de abril de 2015. – Senador Davi Alcolumbre, DEMOCRATAS/AP.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 286, DE 2015
Solicita informações ao senhor Ministro das Minas e Energia sobre o empréstimo concedido
a Petrobras pelo Banco de Desenvolvimento da China (CDB)
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado das Minas e Energia para que este providencie as seguintes informações relacionadas ao empréstimo no valor de US$ 3,5 bilhões, pactuado entre a Petrobras e o Banco de Desenvolvimento da China(CDB).
1) Quais foram as condições, prazos, cronograma de aporte e taxas de juros praticadas pelo Banco
de Desenvolvimento da China na concessão do empréstimo de US$ 3,5 bilhões a estatal?
2) O empréstimo concedido pelo Banco de Desenvolvimento da China a Petrobras foi atrelado à
compra de equipamentos daquele país? Quais foram as contrapartidas exigidas?
3) Quais foram os representantes da empresa que negociaram com o Banco de Desenvolvimento
da China o empréstimo?
Justificação
Como é de notório conhecimento público, a Petrobras acaba de fechar um empréstimo no valor de US$
3,5 bilhões com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB). A operação foi concluída e anunciada pelo diretor
financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro. Foi uma iniciativa de caráter emergencial, considerando as limitações
da empresa para realizar captações no mercado, em meio ao turbilhão de denúncias em curso. O referido contrato de financiamento foi anunciado um dia após a Petrobras ter consumado a venda de ativos na Argentina
(área de exploração e produção de petróleo no país vizinho).
Conforme noticiado pela mídia escrita e falada, o contrato foi assinado pela Petrobras Global Trading BV (PGT),
subsidiária da Petrobras. Na avaliação de analistas econômicos, o fato de o financiamento ter sido assinado
pela PGT – subsidiária da estatal no exterior, indica que deve ter sido negociado o fornecimento de petróleo.
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Nas palavras de um consultor credenciado, o empréstimo não resolve o fosso no qual a empresa se encontra, mas é um colírio providencial. Ajuda a captar recursos para alongar a dívida, além de ser uma estratégia
da China para garantir a antecipação do fornecimento futuro de petróleo.
Em que pese o cenário adverso e de suspeição, não há qualquer dado sobre as condições do empréstimo. A Petrobras não informou as condições e taxas do financiamento chinês, nem se está atrelado à compra
de equipamentos na China.
A empresa trilhou tortuoso itinerário ao longo dos últimos anos. A ausência de transparência, sem dúvida, foi responsável pelo agravamento das condições de governança da estatal.
Nesse contexto, é de suma importância conhecer em detalhes pormenorizados as condições pactuadas
entre a Petrobras e o Banco de Desenvolvimento da China (CDB) no bojo do empréstimo em epígrafe.
Portanto, o Senado Federal deve exigir o mais rapidamente possível as informações aqui solicitadas,
pois as mesmas garantirão que se monitorem as condições nas quais a Petrobras ampliou seu endividamento.
Sala das Sessões, de abril de 2015. – Senador Alvaro Dias.
(À Mesa, para decisão.)
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COMUNICAÇÕES
MEMO. Nº 7/2015-CCT
Brasília, 7 de abril de 2015
Assunto: Eleição do Vice-Presidente da CCT
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada nesta data, foi eleito para exercer o cargo de
Vice-Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática o Senador Hélio
José (PSD-DF).
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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GLBSD – Of. nº 42/2015
Brasília, 7 de abril de 2015
Assunto: Substituição de Membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a substituição do Senador José Medeiros, membro Suplente da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 672, de 2015, pela Senadora Lídice da Mata.
Respeitosamente, – Senadora Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
(Será feita a substituição solicitada.)
Ofício nº 54/2015 – GLDBAG
Brasília, 6 de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores Paulo Rocha, José Pimentel, Acir Gurgaz e Benedito de
Lira como Titulares, e os Senadores Donizeti Nogueira, Walter Pinheiro, Telmário Mota e Ciro Nogueira como
Suplentes, para a nova composição da Comissão Mista de Exame da MP nº 672/2015, em substituição aos membros já indicados, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Humberto Costa, Líder do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Of. nº 29/2015 – BLUFOR
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos, indico a Vossa Excelência o Senador Elmano Férrer para compor, como
membro Suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Atenciosamente,com abraço do – Senador Fernando Collor, Líder do Bloco Parlamentar União e Força
PTB – PR – PSC – PRB.
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Bloco Parlamentar da Oposição, sirvo-me do presente, nos termos regimentais, para indicar a Vossa Excelência, os Excelentíssimos Senhores Senadores WILDER MORAIS – (DEM/GO) e
ANTONIO ANASTASIA – (PSDB/MG) como segundo e terceiro Vice-Líderes, do Bloco Parlamentar da Oposição.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder do Bloco Parlamentar da Oposição
(Será feita a substituição solicitada.)
Of. nº 109/Solidariedade/2015-Lid
Brasília, de abril de 2015
Assunto: Indicação de membro em Comissão Mista – MPV nº 671/2015
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência a indicação do Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN) como membro titular,
em substituição ao Dep. Arthur Oliveira Maia, na Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 671/2015, que “Institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das entidades desportivas profissionais, e dá outras
providências”.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Oliveira Maia, Líder do Solidariedade.
(Será feita a substituição solicitada.)
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Of. nº 110/Solidariedade/2015-Lid
Brasília, de março de 2015
Assunto: Indicação de membro em Comissão Mista – MPV nº 671/2015
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência a indicação do Deputado Lucas Vergílio, como membro suplente, em substituição ao Dep. Zé Silva, na Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 671/2015, que
“Institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das entidades desportivas profissionais, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Arthur Oliveira Maia, Líder do Solidariedade.
(Será feita a substituição solicitada.)
Of./GAB/I/nº 554
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Renzo Braz – PP e Lázaro Botelho – PP passam a
integrar, respectivamente, na qualidade de Titular e de Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar
e dar parecer à Medida Provisória nº 672/2015, que “Dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 a 2019.”, em substituição aos Deputados Eduardo Da Fonte – PP e Fernando
Monteiro – PP.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Leonardo Picciani, Líder do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
(Serão feitas as substituições solicitadas.)
Memorando nº 10/2015 – GLDGCN
Brasília, 1 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e com base no § 2º, Art. 4º do Regimento Comum, alterado pela Resolução nº 1, de 2008 -CN, indico a Vossa Excelência o Deputado Paulo Pimenta PT/RS para o cargo de Vice-Líder
do Governo no Congresso Nacional.
Antecipadamente grato pela atenção, renovo-lhe protestos do mais elevado apreço e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador José Pimentel, Líder do Governo no Congresso Nacional.
Ofício nº 6/2015/DL – GSLIRA
Brasília, 1º de abril de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para justificar a falta de registro do meu voto
no Plenário, terça-feira, 31 de março do ano em curso.
Esclareço a Vossa Excelência que mesmo estando presente no Senado Federal durante todo o dia e depois de participar por mais sete horas de Audiência Pública na Comissão de Assuntos Econômicos, não consegui chegar a tempo ao Plenário para fazer o registro no painel eletrônico.
Diante do fato, solicito a Vossa Excelência providências junto à Secretária-Geral da Mesa.
Atenciosamente, Senador Raimundo Lira.
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Ofício nº 9-2015/GSSPET
Brasília, 7 de abril de 2015
Assunto: RQS nº 77, de 2015 (viagem oficial a Caracas, Venezuela, não realizada).
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente V. Exª, tomo a liberdade de informar-lhe que, designado por essa Presidência para integrar a delegação brasileira como representante do Senado Federal na forma do Requerimento
em epígrafe, não pude me fazer presente ao evento, como de fato gostaria, devido a compromisso inadiável
supervenientemente agendados.
Certo de poder contar com vossa prestimosa atenção, subscrevo-me,
Atenciosamente, – Senador Sérgio Petecão, PSD/AC.
A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício n° 134, do Senador Ricardo Ferraço, por meio do qual
comunica a impossibilidade de representar o Senado Federal, na Comissão Parlamentar Externa Venezuela,
destinada a acompanhar as circunstâncias em que ocorreram e os desdobramentos da prisão do prefeito da
cidade de Caracas, Sr. Antônio Ledezma, no período de 6 a 10 de abril de 2015, conforme Requerimento n°
77, de 2015.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao arquivo.
É o seguinte o ofício na íntegra:
Ofício GSRFER – nº 134/2015
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, venho à presença de Vossa Excelência comunicar que não mais integrarei a Comissão Externa de Venezuela, de acordo com o Requerimento nº 77 de 2015.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Ricardo Ferraço.
TÉRMINO DE PRAZO
Encerrou-se no dia 6 de abril o prazo fixado no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem interposição
do recurso ali previsto, no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2012.
Tendo sido aprovado terminativamente pelas Comissões competentes, o Projeto vai à Câmara dos Deputados.
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Aviso nº 5 de 2015-CN (Aviso nº 300/2015, 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, referente ao exercício de 2014.
– Aviso nº 31 de 2015 (Aviso nº 105/2015, na origem), que encaminha o mesmo Relatório.
É o seguinte o Aviso e o relatório a que se refere:
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Calendário de tramitação do Aviso nº 5 de 2015-CN (art. 120, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 7/4
Até 12/4
prazo para publicação da matéria;
Até 27/4
prazo para apresentação de relatório e projeto de decreto legislativo;
Até 5/5
prazo para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo; e
Até 12/5
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O Aviso nº 5 de 2015-CN vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e o Aviso
nº 31 de 2015 vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– n° 11, de 2015 (nº 86/2015, na origem), que encaminha a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2015, em atendimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995.
À CAE.
É a seguinte a Mensagem:
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OFÍCIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Of. nº 786/2015/SGM/P
Brasília, 7 de abril de 2015
Assunto: Encaminha relação dos membros do Mercosul
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em atenção ao Of. nº 130/2015-CN, os membros desta Casa que deverão
integrar a Representação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL.
Atenciosamente. – Eduardo Cunha, Presidente.

COMUNICAÇÕES
Ofício nº 44/2015 – GLDBAG
Brasília, 25 de março de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico, os Senadores Humberto Costa, Fátima Bezerra e Acir Gurgaz como titulares e as Senadoras Gleisi Hoffmann e Ângela Portela como suplentes, na Representação Brasileira no Parlamento do MERCOSUL, em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Humberto Costa, – Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 51/2015 – GLDBAG
Brasília, 6 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Gladison Camneli como suplente na Representação Brasileira
no Parlamento do MERCOSUL, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Humberto Costa, – Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
Of. GLPMDB nº 84/2015
Brasília, 24 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação dos
membros do Bloco da Maioria – PMDB/PSD, para a composição da Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul.
Titulares
Senador Luiz Henrique
Senador Roberto Requião
Senador Valdir Raupp

Suplentes
Senador Waldemir Moka
Senador Dario Bergers

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador. – Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Ofício nº 85/15 – GLPSDB
Brasília, março de 2015
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 125/15 – CN, indico o Senador Paulo Bauer, para integrar, como Titular, a Comissão de Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em vaga destinada ao PSDB – Partido da Social
Democracia Brasileira.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
GLBSD – OF. 28/2015
Brasília (DF), 24 de março de 2015
Assunto: Indicação de Titular e Suplente da Comissão do Mercosul
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que esta Liderança do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, indica para compor como Titular e Suplente, para Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, os seguintes Senadores:
Titular

Suplente

Antonio Carlos Valadares

Lídice da Mata

Respeitosamente, – Senadora Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
OF. Nº 22/2015 – BLUFOR
Brasília, 24 de março de 2015
Senhor Presidente, Renan Calheiros,
Em atenção ao Of. nº 127/2015-CN, indico a Vossa Excelência os Senadores Blairo Maggi (PR/MT) e Eduardo Amorim (PSC/SE), para comporem, como membros Titular e Suplente, respectivamente, a Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Atenciosamente, com o abraço do Senador. – Fernando Collor, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB – PR – PSC – PRB.
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Men. nº 6/15 – GSJBAR
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o e considerando que o meu Primeiro Suplente se licenciou para tratar de assuntos
particulares, estando eu com plena saúde recuperada, solicito reassumir meu mandato.
Atenciosamente, – Senador Jader Barbalho, PMDB/PA.
Men. nº 16/15 – GSFRIB
Brasília, 7 de abril de 2015
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente comunicar a Vossa Excelência meu afastamento
por 60 (sessenta) dias, nos termos do Artigo 43, inciso II do Regimento Interno do Senado Federal, para tratar
de interesses particulares.
Atenciosamente, – Senador Fernando Ribeiro, PMDB/PA.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que se encerrou no dia 06 de abril o prazo para apresentação de requerimentos de desarquivamento de proposição, nos termos do art. 332, §1º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Antes de passar a palavra aos colegas
no plenário – a Senadora Vanessa está inscrita para fazer uma comunicação inadiável, e eu também me inscrevo; temos o entendimento de que S. Exª possa ser a primeira oradora –, quero aproveitar para cumprimentar
todos no Acre.
Ontem, estive em Brasiléia e em Xapuri, reunido com um grupo que está organizando um comitê de
reconstrução em Xapuri da parte que foi tomada pelo Rio Acre, o que motivou a decretação de calamidade
pública. Estive com o Prefeito de Xapuri, Marcinho Miranda, e com o Prefeito Everaldo, de Brasiléia. Estive em
Xapuri com o Deputado Manoel Moraes e, em Brasiléia, com a Deputada Leila e também com muitos representantes do comércio tanto de uma cidade quanto da outra. Estive com as organizações da sociedade civil,
discutindo a criação dos comitês, para que possamos reconstruir as cidades históricas de Xapuri e de Brasiléia
como também a de Rio Branco. Aliás, o Prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, está em Brasília conosco.
Daqui a pouco, vou fazer um pronunciamento relatando essa visita e essa reunião de trabalho que fiz
em Brasiléia e em Xapuri.
Quero aproveitar para dar os parabéns a todos os colegas jornalistas. Hoje é o Dia do Jornalista. Parabenizo todos os jornalistas que trabalham na TV Senado, na Rádio Senado e nos veículos de comunicação do
País inteiro. Não é diferente no Acre, onde, ontem bem cedo, participei de um café da manhã com um grupo
de importantes jornalistas políticos. Eu queria parabenizar todos.
Senadora Vanessa, V. Exª tem a palavra para fazer uma comunicação inadiável. V. Exª já está inscrita também para falar após a Ordem do Dia.
Senador Lindbergh e Senador Benedito, a Senadora Vanessa está concorrendo ao título de quem vai
ganhar um microfone como lembrança. O Senador Simon levou um de lembrança, mas acho que o Senador
Paim e a Senadora Vanessa são candidatos, como o Senador Simon, a ganhar um microfone, pela combatividade que fazem aqui nos microfones da Casa.
V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para uma comunicação
inadiável. Sem revisão da oradora.) – Eu levo a fama somente, Sr. Presidente. Estou muito longe dessa conquista.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Isso é trabalho. Parlamento é para isso
mesmo.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Estou muito longe dessa
conquista. Hoje, a nossa disputa é para ver quem chega primeiro ao Senado, o Senador Paim ou eu. Hoje, cheguei aqui e perguntei: “Cadê o Senador Paim?” Ele ocupa a mesa do cafezinho e, pela manhã, recebe muitas
pessoas em reunião.
Mas, enfim, Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exª pela iniciativa de ter reunido jornalistas do Estado
do Acre no dia de ontem e de, neste momento, ter aproveitado a abertura dos trabalhos para fazer essa saudação, porque é esta a razão que me traz à tribuna neste momento: quero tratar do dia em que comemoramos o Dia Nacional do Jornalista, uma data que foi instituída pela ABI (Associação Brasileira de Imprensa) em
homenagem a Líbero Badaró, que teria sido assassinado, a mando do imperador D. Pedro I, por causa de suas
denúncias sobre o abuso de poder que imperava à época.
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Em que pese, Sr. Presidente, a lamentável circunstância histórica, a data do Dia Nacional do Jornalista
nos remete a uma reflexão sobre a importância desse profissional para o avanço da nossa democracia e para
a construção de um País desenvolvido economicamente e mais justo no campo social.
Para isso, a formação profissional da categoria exerce um importante papel. Nesse sentido, quero, neste
momento e nesta data, destacar a luta que vem sendo desenvolvida pelos profissionais jornalistas do Brasil
inteiro, homens e mulheres, através da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e de seus 31 sindicatos de
jornalistas filiados, na defesa do jornalismo e da regulamentação da profissão de jornalista.
O jornalismo, Sr. Presidente, é um bem público essencial à democracia. Não existe – quero dizer aqui da
minha concordância com a Fenaj, que expressa o pensamento da categoria – jornalismo sem o profissional
jornalista.
Há no País, Sr. Presidente, uma ação permanente desenvolvida e patrocinada pelos grandes grupos de
comunicação, que tentam desqualificar o jornalismo, que tentam confundir propositadamente a produção da
informação jornalística com entretenimento, com ficção e com mera opinião. Igualmente, a categoria dos jornalistas vem sofrendo ataques à sua constituição e organização.
O jornalismo não é uma simples atividade que pode ser exercida por qualquer um, por qualquer cidadão
ou por qualquer cidadã, independentemente de qualificação profissional. O jornalismo é uma forma de produção de conhecimento sobre a realidade social e requer prévios conhecimentos teóricos e metodológicos,
que fundamentam o conhecimento produzido.
Por isso, Sr. Presidente, mais uma vez, nesta dada, no Dia Nacional do Jornalista, volto à tribuna para expressar nosso mais irrestrito apoio à luta pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 206, que
restitui a exigência da formação de nível superior específica para o exercício da profissão. Falo “nós”, Sr. Presidente, porque essa é uma opinião e um posição já deliberada e fechada pela Bancada do meu Partido, do Partido
Comunista do Brasil. A matéria foi aprovada por esta Casa com a ampla maioria de votos dos Srs. Senadores e
das Srªs Senadoras. Foram 60 votos favoráveis contra somente 4 votos contrários. Essa votação ocorreu no dia
7 de agosto de 2012.
Essa Proposta de Emenda à Constituição, conhecida no Brasil inteiro como PEC do Diploma dos Jornalistas, está na pauta da Câmara dos Deputados e está prevista para ir à votação, em primeiro turno, nesta terça-feira, dia 7 de abril, que é o Dia Nacional do Jornalista.
Há pouco, conversávamos o Senador Lindbergh e eu a respeito da matéria que está pautada no dia de
hoje também na Câmara dos Deputados e que trata da terceirização dos trabalhadores. Espero que, em vez
de votar a terceirização hoje naquela Casa, o conjunto dos Deputados e das Deputadas faça uma homenagem
histórica significativa ao conjunto desses profissionais, que são os jornalistas, votando hoje e aprovando a PEC
nº 206, porque isso é muito importante, Sr. Presidente.
No dia de hoje, em decorrência dessa importante matéria que está pautada, a Federação Nacional dos
Jornalistas e os sindicatos da categoria de todo o País estão mobilizados e fazem manifestações no Brasil inteiro e no Congresso Nacional, pedindo a votação dessa tão importante matéria.
Em alguns Estados, sindicalistas e estudantes de Jornalismo preparam vigílias para acompanhar a sessão
da Câmara dos Deputados nesta tarde, como também fazem movimentos para solicitar o comparecimento
dos Parlamentares ao plenário, mobilizando-os através da internet, das redes sociais e de ligações telefônicas.
Sr. Presidente, por que é importante uma proposta de emenda à Constituição que trata da profissão de
jornalista? Isso se fez necessário exatamente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal de São Paulo e pelo Sindicato das Empresas de
Comunicação, entendeu que o inciso V do art. 4° do Decreto-Lei n° 972/69, que regulamentada a profissão de
jornalista, não foi recepcionado pela Constituição Federal.
O principal argumento dos Ministros para derrubar a exigência do diploma, portanto, para o exercício
do Jornalismo no País foi a liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal. Uma interpretação
constitucional, Sr. Presidente, realizada pelo Supremo Tribunal Federal somente pode ser alterada por outra
interpretação dele próprio ou por alteração da Constituição por meio de emenda, desde que tal alteração não
seja de matéria inserta em cláusula pétrea.
Como não há nenhuma previsão de uma revisão do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal,
não há alternativa que não seja a iniciativa de alterar a Constituição para nela deixar expresso que o exercício
da profissão de jornalista depende de graduação superior em Comunicação Social/Jornalismo e que essa exigência não entre em conflito com o direito à liberdade de expressão.
(Soa a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, outra pergunta poderia ser feita: a exigência do diploma para jornalistas fere efetivamente a liberdade de expressão?
De jeito nenhum, Sr. Presidente! Nós temos o entendimento de que a exigência do diploma para o exercício
da profissão de jornalista não restringe a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito individual
de cada cidadão ou cidadã de expressar livremente seus pensamentos, ideias e opiniões. O cidadão e a cidadã
têm esse direito assegurado em sua vida cotidiana, no desempenho de qualquer atividade e em qualquer ambiente social. O papel dos jornalistas é o de buscar a diversidade e a pluralidade de opiniões, garantindo com
o seu trabalho a expressão dos indivíduos e dos grupos sociais constituídos...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – ...permitindo que a sociedade forme juízo sobre os mais diversos assuntos de interesse público.
É possível, portanto, afirmar que os Ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram uma decisão histórica
sobre o jornalismo e sua prática no Brasil, com base, repito, numa ideia equivocada do que é o jornalismo: mera
expressão da opinião do próprio jornalista. Ainda que exista o gênero «jornalismo opinativo», o jornalismo não
representa a expressão da opinião de determinado cidadão ou cidadã. Pelo contrário, jornalismo é apuração e
difusão dos fatos e ideias de interesse público, para que o público possa constituir seu juízo e agir em sociedade,
exercendo seu pleno direito à cidadania.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Ou seja, a exigência do
diploma de jornalista para esses profissionais não tolhe a opinião de quem quer que seja, porque os meios de
comunicação continuam abertos para expressar a opinião de quem quer que seja. Muitos são os articulistas:
Parlamentares, médicos, pessoas que escrevem suas opiniões, que são publicadas pelos meios de comunicação.
Portanto, os jornalistas brasileiros entendem que a regulamentação da profissão é de interesse público e atende a ele. Difunde-se no Brasil e no mundo a ideia de que estabelecer regras de acesso à profissão
de jornalista é restringir a liberdade de expressão. Essa opinião, no nosso entendimento, falseia e não mostra
claramente a realidade dos fatos.
Nesta data, e fazendo minha homenagem aos jornalistas, quero dizer que não estou aqui na torcida somente, mas, daqui a pouco, irei à Câmara dos Deputados para ajudar na mobilização, para que a matéria seja
discutida.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, apenas
concluindo (Fora do microfone.), vamos lá e vamos ajudar naquilo que for possível para que a matéria seja
aprovada hoje. Aí sim, poderemos comemorar o Dia do Jornalista, dando a eles o que esperam há tanto tempo, Senadora Fátima.
Muito obrigada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento a Senadora Vanessa
Grazziotin.
Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, comunico a V. Exª e à Casa que estou protocolando agora requerimento de minha autoria e da
Senadora Ana Amélia com o objetivo de constituirmos Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade
de investigar irregularidades e prejuízos na administração dos recursos financeiros e entidades fechadas de
Previdência Complementar, os chamados fundos de pensão, na sociedade de economia mista e nas empresas
controladas diretamente ou indiretamente pela União, ocorridas a partir de 2003, envolvendo os fundos de
pensão: Previ, Petros, Funcef e Postalis, cujos participantes são respectivamente e principalmente funcionários
do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e dos Correios.
Como é de conhecimento amplo da sociedade brasileira, Sr. Presidente, esses fundos de pensão, constituídos pelas empresas estatais e também pelos seus empregados, custeados com a contribuição desses e das
entidades patrocinadoras, vêm sofrendo uma atitude predatória por parte dos seus dirigentes e omissão do
órgão federal fiscalizador.
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A imprensa noticia aplicações temerárias. Fala-se até em aplicação de recursos desse fundo de pensão em
títulos da dívida pública da Venezuela – veja V. Exª a que ponto chega a temeridade na aplicação desses recursos!
Mais da metade dos prejuízos contabilizados pela chamada indústria dos fundos de pensão provém exatamente de déficit desses fundos de operações prejudiciais a esses fundos, no âmbito das empresas estatais.
Somente no ano passado, a Previ, que é o maior fundo de pensão no Brasil, organizado para suportar a
aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil, registrou impacto negativo de R$7,8 bilhões. Quem é que
vai pagar esse prejuízo? Já começa haver agora a necessidade de aumentar a contribuição desses funcionários. Há quem diga que o Tesouro deve contribuir para tapar os buracos que foram abertos, pela incúria, pela
corrupção, em consequência da atribuição da direção desses fundos a partidos políticos e a sindicatos que não
estão comprometidos com os trabalhadores que representam.
Então, Sr. Presidente, penso que essa comissão de inquérito vai trazer luz sobre esse grave problema,
que não afeta apenas os seus contribuintes, mas afeta a economia brasileira, uma vez que os fundos de pensão são grandes investidores em projetos de infraestrutura e em projetos que têm maturação de longo prazo.
Também, espero contribuir para tornar as regras de funcionamento desses fundos mais protegidas, digamos assim; que possam trazer proteção maior a esses fundos contra a tentativa de se repetir aquilo que,
infelizmente, vem acontecendo há tanto tempo.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Passo a palavra para a Senadora Fátima
Bezerra, que permuta com o Senador Lindbergh Farias, que passa a ser o próximo orador. Obviamente, entre
ambos, vamos chamar o Líder Humberto Costa, por conta do estabelecido no Regimento Interno.
Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Eu só queria fazer um registro, com permissão da
Senadora Fátima, que já está na tribuna.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Pois não.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 7 de abril,
transcorre o Dia do Jornalista, data instituída pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em homenagem ao
médico e jornalista Líbero Badaró, que se notabilizou por denunciar os abusos do Brasil imperial e por defender a liberdade de expressão. Nesta data, homenageamos os jornalistas que buscam diariamente informar a
sociedade de forma transparente e com respeito aos valores morais e éticos.
O Jornalismo tem importância vital em uma sociedade como a brasileira, em que a pluralidade de informações, nos meios de comunicação, somente fortalece a categoria e a democracia.
Parabéns aos jornalistas de todo o Brasil e do Estado de Rondônia, que represento, que militam na imprensa escrita, eletrônica, rádio e televisão, nas mídias sociais, comunitária e alternativa, e nos meios digitais,
nos sites, blogues e redes sociais. Os nossos mais sinceros parabéns aos jornalistas do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Senadora Fátima.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Passo, então, a palavra, como oradora
inscrita, à querida Senadora, minha colega de Bancada, Fátima Bezerra.
V. Exª tem a palavra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Senador Jorge Viana, que preside os trabalhos nesta tarde, demais Senadores e Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, quero inicialmente também, Sr. Presidente, associar-me
tanto ao Senador Raupp quanto à Senadora Vanessa, que destacaram aqui o dia de hoje, o Dia do Jornalista.
De forma muito breve, quero dizer que a melhor maneira de prestigiar, a melhor maneira de homenagear
os jornalistas do nosso País é o Congresso Nacional dar um passo concreto rumo à aprovação da proposta de
emenda à Constituição que trata da obrigatoriedade do diploma de jornalista.
Como Deputada Federal, participei intensamente dessa luta, junto com a Bancada do meu Partido, na
Câmara dos Deputados. Há um movimento na Câmara e, inclusive, a possibilidade de que essa proposta venha
a ser votada hoje. Vamos torcer para que isso aconteça.
Nós sabemos muito bem o papel especial que tem o jornalista, o papel estratégico que ele exerce, porque, afinal de contas, lida com matéria muito importante, que é exatamente a informação.
Aprovar a proposta de emenda à Constituição que traz a obrigatoriedade do diploma de jornalista é um
passo importante, porque vem também na direção de se associar a outra luta pela valorização do jornalista em
todo o País, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista salarial.
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Os jornalistas, assim como os professores, percebem salários muito baixos. O meu Estado, o Rio Grande
do Norte, Senador Jorge Viana, é um dos Estados de todo o País que pagam os salários mais baixos aos jornalistas. Isso não é justo de maneira nenhuma.
Meu abraço aos jornalistas do Rio Grande do Norte e de todo o País.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero aqui, de forma breve, fazer um registro da mobilização social
que está ocorrendo hoje, puxada pela CUT, pela CTB, por várias centrais sindicais, pela UNE, pela Ubes, enfim,
por muitas entidades dos movimentos sociais e populares do nosso País. Essa mobilização traz como tema o
Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, que, inclusive, está pautado para ser votado nesta terça-feira pelo plenário da
Câmara dos Deputados. Falo aqui do PL nº 4.330, Senador Lindbergh, que trata da terceirização.
O fato é que setores que defendem a aprovação dessa legislação o fazem com a justificativa de regulamentar a terceirização nos contratos de trabalho do nosso País. Eles o fazem com essa lógica. Quero aqui, de
antemão, deixar claro que, como Deputada, na Câmara, e agora como Senadora, mantenho a mesma posição:
sou contra o Projeto de Lei nº 4.330.
Sou contra, porque entendo que esse projeto não avança, esse projeto não moderniza as relações de
trabalho. Pelo contrário, o projeto representa um retrocesso, porque, infelizmente, ele vem na direção exatamente de ampliar a precarização das relações de trabalho.
Quero, inclusive, dizer que, na verdade, ao falar do Projeto de Lei nº 4.330 – repito, o projeto de lei que
trata da terceirização –, nós estamos aqui falando da vida de quase 13 milhões de trabalhadores terceirizados
no País, que representam quase 27% do mercado formal brasileiro, segundo estudo que a CUT realizou em parceria com o Dieese, em 2014, estudo esse intitulado Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não fecha.
Aliás, eu o recomendo para aqueles que querem se aprofundar mais nesse tema tão polêmico, que é o
Projeto de Lei nº 4330, que trata da questão da terceirização, da regulamentação da terceirização. Faço aqui a
sugestão de que as pessoas leiam esse documento, repito: Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não
fecha. É um documento supervisionado pelo Dieese.
A CUT, a CTB, o MST, a UNE, a CNTE, a Central de Movimentos Populares e dezenas de outras centrais sindicais e de movimentos sociais fazem, nesta terça-feira, manifestações em vários locais do País, para conscientizar a sociedade sobre o prejuízo que eles consideram que o Projeto de Lei nº 4.330 representa para a classe
trabalhadora e para o País em geral.
Aliás, é bom ressaltar que, aqui, no Senado, foi desarquivada, recentemente, Senador Lindbergh, uma
proposta nos mesmos termos do projeto de lei que está tramitando na Câmara. Repito que há, inclusive, hoje,
tentativas de setores da Câmara de pautar a votação do PL nº 4.330. Daí por que, exatamente, a mobilização
social hoje, liderada pelas centrais sindicais.
Pois bem, aqui, no Senado, um projeto de lei que trata também do mesmo tema foi desarquivado. É um
projeto, inclusive, de autoria do então Senador José Azeredo, que está exatamente na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando análise.
Bom, o Projeto de Lei nº 4.330 traz quatro grandes polêmicas, que têm sido alvo de críticas por parte
das centrais sindicais.
Quais são elas, as grandes polêmicas? A abrangência das terceirizações, tanto para as atividades-meio
como para as atividades-fim; as obrigações trabalhistas que seriam de responsabilidade somente da empresa
terceirizada, a contratante teria apenas de fiscalizar; a representatividade sindical passaria a ser do sindicato
da empresa contratada e não do contratante; e a terceirização no serviço público.
A Administração Pública poderia contratar prestação de serviços de terceiros desde que não fosse para
executar atividades exclusivas de Estado, como regulamentação e fiscalização.
Entre os pontos que citei, Sr. Presidente, um dos que mais recebem protestos das centrais sindicais é justamente a possibilidade de terceirização nos contratos de trabalho de qualquer atividade, seja na área privada,
nas empresas de economia mista ou no setor público, mesmo no que se refere às atividades-fim.
Atualmente, como não há legislação específica, é a Súmula 331 do TST que determina que a terceirização
no Brasil só deve ser dirigida às atividades-meio. Essa súmula, que serve de base para as decisões de juízes da
área trabalhista, menciona os serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como “serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador”, “desde que inexistente a possibilidade e a subordinação direta” do
funcionário terceirizado com a empresa contratante.
O projeto de lei em análise na Câmara também não garante a filiação dos terceirizados ao sindicato da
atividade principal das empresas, o que diminui, no entendimento das centrais sindicais, a força dos trabalhadores de reivindicar seus direitos – de fato, esse aspecto merece uma reflexão muito cuidadosa. A proposta do
PL nº 4.330 acaba com a responsabilidade solidária do contratante principal quando as empresas terceirizadas
não honrarem suas obrigações com o trabalhador, como salários, multas e encargos devidos.
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Em razão dessas mudanças, as centrais sindicais temem, como já falei anteriormente, que ocorra um retrocesso na organização do trabalho com a precarização das relações trabalhistas. Essa é a principal razão pela
qual, repito, as centrais sindicais são contra a aprovação do Projeto de Lei nº 4.330.
(Soa a campainha).
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Quero ainda, Sr. Presidente, rapidamente aqui
adiantar que, evidentemente, o tema é polêmico. Se de um lado há o pensamento dos trabalhadores, expresso
por meio da luta liderada pelas centrais sindicais, há também o pensamento dos empresários, expresso pela
Confederação Nacional da Indústria e outras, que pede urgência na aprovação da proposta e defende que, se
fosse aprovada, a nova lei aumentaria a formalização e a criação de vagas de trabalho.
Entretanto, Sr. Presidente, no próprio relatório “Terceirização e Desenvolvimento, uma conta que não
fecha”, supervisionado pelo Dieese, na verdade...
(Interrupção do som.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – À luz da pesquisa que foi feita, o relatório
mostra, claramente, a precarização – repito – das relações de trabalho no campo da terceirização.
Para se ter ideia, o estudo baseado em dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) mostra
ainda que os terceirizados encaravam três horas a mais na jornada semanal de trabalho e enfrentavam maior
rotatividade (64% contra 33% dos diretos).
Mostra ainda que, em dezembro de 2013, a remuneração dos terceirizados era 24,7% menor que a dos
contratados. O tempo de permanência no emprego, por exemplo, era de 2,7 anos contra 5,8 anos para os trabalhadores diretos.
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Também o índice de acidentes e de pessoas
que adoecem no trabalho é oito vezes maior para os terceirizados. E por aí vai.
Então, era isso, Sr. Presidente, porque não quero aqui tomar o tempo dos demais oradores.
Eu quero dizer aqui, mais uma vez, que exatamente por ser um tema tão polêmico, Senador Lindbergh,
temos que aprofundar o debate. Como falei aqui anteriormente, foi desarquivado um projeto de lei aqui no
Senado que trata do mesmo tema. O ideal seria que pudéssemos chegar a um consenso que atendesse os interesses dos trabalhadores, os interesses dos empresários e, sobretudo, os interesses do País, mas não podemos,
de maneira nenhuma, nos omitir no sentido de não estar vigilantes na defesa de legislações – repito – que venham na direção de afirmar os direitos sociais dos trabalhadores.
Nós não podemos jamais nos omitir e permitir que tenhamos qualquer legislação que, em vez de representar um avanço na modernização das relações do trabalho, em vez de vir na direção de proteger e de afirmar
os direitos dos trabalhadores, faça exatamente o contrário, represente um retrocesso.
Quero dizer, portanto, que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, tem uma posição muito clara:
contrária à aprovação do PL nº 4.330 nos termos em que ele se encontra, tanto na Câmara como no Senado.
Achamos, portanto, que o caminho é o caminho de aprofundar o debate – repito – para que nós possamos
chegar a um consenso. Quero aqui deixar muito clara a posição que não é minha, é a posição do meu partido,
o Partido dos Trabalhadores: contrária à aprovação tanto do PL que está tramitando na Câmara, como do que
foi desarquivado aqui no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem, Senadora Fátima Bezerra,
eu cumprimento V. Exª e convido, como Líder...
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD – DF) – Sr. Presidente, eu queria fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável. Eu sou o próximo, mas, se eu não estiver presente, V. Exª pode ser chamado.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD – DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Humberto Costa tem a
palavra como Líder do PT na Casa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela
Rádio Senado, quero aqui inicialmente também manifestar os meus votos de congratulações com os jornalistas brasileiros. Eu sou, por formação universitária, também jornalista. Manifesto aqui também o meu apoio à
emenda constitucional que procura exigir a posse do diploma para o exercício da profissão.
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Mas eu venho à tribuna na tarde de hoje para defender um dos grandes legados dos governos do PT ao
nosso País, legado que, vez por outra, é atacado por um conjunto de falácias mal articuladas produzidas por
gente de má-fé. Refiro-me à saúde.
Eu tive a honra de ser o primeiro Ministro da pasta na gestão do ex-Presidente Lula e sou testemunha
do quanto essa área virou prioridade e carro-chefe das nossas administrações.
Criamos programas que revolucionaram diversas áreas da saúde pública brasileira, como o Samu, o Brasil Sorridente, as UPAs, as UBSs, o Farmácia Popular e, mais recentemente, o Mais Médicos. Muito em breve, a
Presidenta Dilma entregará mais um compromisso da sua última campanha: o Mais Especialidades.
Ainda não temos, evidentemente, o padrão de SUS que gostaríamos e que os brasileiros merecem, mas
progredimos muito e, por mais que muitos queiram negar, a nossa situação atual é bem melhor do que 12
anos atrás.
Tomo como exemplo 2002, ano imediatamente anterior à chegada do Presidente Lula à Presidência da
República. Em valores corrigidos, o investimento pela União na saúde foi de R$49,1 bilhões naquele ano de
2002. Em 2013, uma década de governos do PT depois, esses investimentos chegaram a R$87,1 bilhões, ou
seja, um crescimento de 77,4%.
Outra mentira que precisa ser combatida é a de que a União voluntariamente reduziu a proporção da
sua presença em relação ao PIB e a sua parcela na repartição das despesas com Estados e Municípios.
E me permito aqui fazer alguns retoques, de forma respeitosa, às considerações feitas, nesta tribuna e
em artigo de jornal, recentemente, pelo ex-Ministro da Saúde do Governo Fernando Henrique, o nosso colega
Senador José Serra, do PSDB.
Primeiro, é importante explicar que foi na nossa gestão como Ministro da Saúde que passamos a aplicar
corretamente a Emenda à Constituição nº 29, levando os gastos nominais do setor a crescerem, acompanhando
o PIB nominal. Antes, no Governo FHC, os gastos tinham como referência o PIB congelado de 2000 e, somente a partir de 2004, passamos a utilizar o PIB do ano imediatamente anterior como referência. Então, de fato,
o que houve no fim do Governo do PSDB foi que, enquanto o PIB nominal cresceu 39%, entre 1999 e 2002, os
gastos nominais com saúde ficaram abaixo disso, crescendo não mais que 34% no período do ex-Ministro à
frente da Saúde entre 2000 e 2002.
Na questão da repartição dos investimentos, e em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, que prevê, ou previa, o mínimo de 12% para os Estados e 15% para Municípios em termos de gastos para a saúde, era
óbvio que a participação desses entes federados aumentasse sensivelmente na saúde e, consequentemente,
e de maneira proporcional, a da União se reduzisse.
Ainda assim, é importante ressaltar que, nos três derradeiros anos do PSDB, ou seja, de 2000 a 2002, a
queda de participação da União nessas receitas foi de 7,8%, ao passo que de 2004, primeiro Orçamento elaborado pelo Governo Lula, a 2013, essa queda foi de 7,4%. Ou seja, em uma década de governos do PT, a participação da União na receita da Saúde caiu menos do que em apenas três anos de gestão do PSDB.
Os repasses em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aumentaram quatro vezes nos
nossos governos, passando de R$ 15,8 bilhões, em 2003, para R$ 69,5 bilhões em 2014.
Aumentamos em 49% os repasses aos hospitais filantrópicos. Os chamados recursos de incentivo à contratualização dessas entidades cresceram 555% de 2010 a 2014. E, nesse mesmo período, os investimentos
em atenção básica se elevaram em 105%. Já os recursos para o Piso Básico Variável, que pagam as equipes de
Saúde da Família, aumentaram de R$ 6 bilhões para R$ 11 bilhões entre 2011 e 2014.
No que diz respeito aos genéricos, iniciativa do saudoso ex-Ministro da Saúde Jamil Haddad, nós elevamos a média de 137 registros anuais, que era o que havia entre 2000 e 2002, para 248 por ano em 2014.
A média é 81% maior do que quando o programa se iniciou.
Aumentamos em 14 vezes as receitas de ressarcimento do SUS pelos planos de saúde, que pularam de
R$23 milhões em 2003 para R$336 milhões em 2014, ao mesmo tempo em que cresceu a incorporação de novos medicamentos e procedimentos: 114 apenas nos últimos dois anos.
E esse quadro, registre-se aqui, tende a uma expressiva melhora no futuro, quando agregarmos aos crescentes investimentos na área os royalties vindos da exploração do pré-sal, como foi decisão do Governo da
Presidenta Dilma, e o incremento patrocinado pelas emendas impositivas destinadas à saúde.
Fizemos tudo isso, é importante registrar, sem a CPMF, tributo que foi instituído pelos que hoje nos fazem
oposição, do qual muitos se beneficiaram, e que eles próprios ajudaram a derrubar, em uma manobra política
para prejudicar os governos do PT, mas que serviu ao prejuízo do próprio SUS.
Então, quero fazer um apelo aqui para que sejamos transparentes e honestos na análise de dados. A verdade aritmética demonstra a prioridade que o nosso governo deu à área de saúde no Brasil. Afinal, não são os
governos do PT que estão entre aqueles que menos gastam com o SUS neste País, como mostram os dados do
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IBGE. Essa é um marca do PSDB, que colocou, por exemplo, o Estado de São Paulo, após 20 anos de governo,
na 21ª posição de aplicação em saúde pública entre as 27 Unidades Federadas.
Aliás, não fomos nós que até vacina para cavalo contabilizamos como investimento do SUS, como fizeram alguns dos próceres tucanos quando governadores de Estado.
Minas Gerais está tendo, agora, a grande oportunidade de conhecer a extensão da falta de transparência
que anos de governos do PSDB impingiram a diversas áreas.
Na saúde pública, um choque de indigestão: R$1,5 bilhão em convênios abertos e contas a pagar; quase mil leitos fechados em apenas sete anos; 123 tipos de medicamentos obrigatórios, entre eles, 12 do grupo
de alto risco em falta na rede pública; ao passo em que – pasmem as senhoras e os senhores – R$13 milhões
em remédios foram parar no lixo, porque estavam com o prazo de validade vencido. Foram comprados e, por
incompetência, não foram distribuídos à população.
Esse é o choque de gestão do PSDB, um verdadeiro choque anafilático nos serviços públicos. Um colapso de gestão, eu diria.
E são os mesmos que se opuseram ao Mais Médicos, um programa que se tornou um dos mais importantes da história deste País.
Lançado em 2013 pela Presidenta Dilma, o Mais Médicos passou pelos ataques mais torpes da oposição,
que tentou acabá-lo a todo o custo. Foi vencida não só juridicamente, mas também pela vontade da população
brasileira, que manifestou um apoio maciço ao programa.
Agora, a oposição tem tentado voltar com a sua cantilena, querendo, novamente, acabar com o Mais
Médicos. Mais uma vez, eu tenho certeza, será derrotada. Porque esse não é programa de um governo; é um
programa dos brasileiros, um programa que tem dado uma contribuição inigualável ao País. E quem nunca fez
nada para melhorar a vida dos cidadãos quando foi governo não vai agora impedir que nós façamos.
Graças a esse programa, ampliamos a assistência na atenção básica, fixando médicos nas regiões com
carência de profissionais.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Até o ano passado, 14.462 médicos foram
enviados para 3.785 Municípios, beneficiando mais de 50 milhões de brasileiros que viviam sem assistência
adequada.
Além de suprir a demanda dos Municípios, o Mais Médicos previu, ainda, investimento constante e sólido na infraestrutura e na formação profissional.
Só no eixo de infraestrutura, com a finalidade de expandir a rede de saúde, o Governo Federal está investindo R$5,6 bilhões para o financiamento de construções, ampliações e reformas de 26 mil Unidades Básicas
de Saúde e R$1,9 bilhão para construções e ampliações de 943 UPAs.
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Já as medidas relativas à expansão (Fora do
microfone) e reestruturação da formação médica no País preveem a criação, até 2017, de 11,5 mil novas vagas
de graduação em Medicina e 12,4 mil vagas de residência médica para formação de especialistas até 2018, com
o foco nas áreas prioritárias para o SUS.
Já foram autorizadas 4.460 novas vagas de graduação, além da seleção de 39 Municípios para a criação
de novos cursos. Em 2014, o Governo Federal autorizou 2.822 novas vagas de residência. Para 2015, serão mais
1.048 vagas abertas.
O programa – que teve inicialmente uma certa resistência da própria categoria médica – hoje começa a
ser muito bem absorvido por muitos médicos brasileiros e por muitas instituições de classe que o veem como
instrumento em favor da medicina brasileira.
O último edital lançado, em janeiro passado, demonstrou que, dos médicos selecionados com registro
brasileiro, 84% deles se apresentaram nas cidades em que foram alocados. Ou seja, 3.304 profissionais com
CRM nacional assumiram a missão de melhorar de qualidade de vida da população do nosso País.
Isso significa que mais 1.086 Municípios e 3 distritos indígenas conseguiram ocupar integral ou parcialmente as vagas dentro da primeira chamada dessa nova etapa.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – A Região Nordeste foi a mais atendida nessa
primeira fase, demonstrando o compromisso do Governo de priorizar as áreas com mais baixo IDH.

376

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Concluindo, Sr. Presidente: de forma que reconhecemos os imensos desafios que ainda temos pela frente
para darmos à saúde pública brasileira um padrão bem melhor do que o atual.
É a que queremos? Claro que não. Vamos voltar ao que era antes do que era antes dos governos do PT?
Jamais! Dia a dia, ao longo desses últimos 12 anos, temos feito um esforço monumental para transformar o
maior sistema público de saúde de cobertura universal do Planeta e maior política de inclusão social da história
do Brasil num sistema à altura das aspirações de todos os brasileiros.
Proximamente, a Presidenta Dilma vai lançar...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Estou concluindo, Sr. Presidente.
Proximamente, ela vai lançar o Mais Especialidades, um programa cuja base será uma rede de clínicas
com especialistas e exames de apoio diagnóstico, particularmente em áreas como pediatria, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, entre outras, para acabar com a espera e a demora no atendimento aos brasileiros. É
mais um grande passo em favor da saúde pública, um direito inalienável do cidadão e um compromisso dos
governos do PT.
Então, deixemos de lado essa prática de distorcer os números para que eles exprimam falácias, de criar
versões tortas em cima de fatos reais, e vamos nos somar ao esforço para construir, com propostas e ações
concretas, o sistema de saúde pública de que o Brasil precisa.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Eu queria já aqui, antecipadamente, manifestar a minha integral solidariedade ao Senador Luiz Henrique,
que vai falar de um assunto que representa uma enorme injustiça que precisa ser corrigida. V. Exª tem todo o
meu apoio.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Aproveito para anunciar o próximo
orador inscrito, que é o Senador Lindbergh, e já informo ao povo de Santa Catarina que, tão logo...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Se quiser falar, Senador Luiz Henrique, pode
falar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Luiz Henrique anunciou –
assim como o próprio Líder Humberto Costa – que, perto das 15 horas, gostaria de fazer uso da palavra para
um posicionamento que fará frente a uma tremenda injustiça.
Senador, estou presidindo a sessão, mas temos uma relação de amizade pessoal. Eu me senti agredido,
como Senador e como cidadão, pela maneira injusta com que tentaram construir algo para levar o nome de
V. Exª a um inquérito no Supremo, sem nenhuma base legal. Uma barbaridade, que, não tenho dúvida, V. Exª,
agora, pelo respeito que tem à opinião pública e pela história de vida que tem, prestará os esclarecimentos.
Tomara que, imediatamente, tanto o Ministério Público Federal como o Supremo tomem as medidas adequadas em relação a um processo que não tem cabimento, não tem razão de existir e não sei que origem teve para
ocupar importantes membros da República e a mais importante corte de Justiça, que é o Supremo. V. Exª tem
autoridade, é respeitado pelo Brasil inteiro, e não merece uma injustiça desse tamanho.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª e ao Senador Líder Humberto Costa.
E quero dizer a V. Exª que, na verdade, o que foi feito contra mim foi feito contra o Senado. Por isso que,
ao final do meu discurso, vou requerer à Advocacia-Geral do Senado que promova as providências necessárias
à investigação daqueles que inventaram essa mentira, daqueles que propalaram essa mentira, daqueles que
vazaram um despacho do Ministro Toffoli antes de eu ser citado, sem estar no site do Supremo, na sua íntegra,
e divulgaram minutos depois na grande imprensa nacional.
Srªs e Srs. Senadores, estando, como estou, há 45 anos na vida pública, pensei que já tinha visto tudo,
pensei que já tinha sofrido tudo, pensei que já tinha enfrentado tudo, pensei que já tinha vivenciado tudo, mas,
Srªs e Srs. Senadores, jamais pensei que uma mentira paroquial, uma calúnia fruto da politiquice local, um fato
que jamais nem de longe ocorreu, virasse notícia contra mim na mídia nacional.
Nem a prisão arbitrária que sofri em abril de 1964 causou-me tamanho amargor. A Semana Santa toda
eu vivi nesse amargor com essa mentira que virou pedido de abertura de inquérito pelo Ministério Público e
o despacho investigatório do Ministro Antonio Dias Toffoli na semana passada.
Todo homem público que já viveu tudo o que vivi sabe que a prisão política não dói tanto quanto a calúnia. A calúnia, já dizia Benjamin Constant, é um assassino moral.
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Na última quarta-feira, antevéspera da Semana Santa e dos feriados de Páscoa, fui surpreendido com
uma informação que circulava na grande imprensa nacional dando conta de que fora determinada uma investigação no Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que eu tivera influência na internação de uma pessoa,
furando a fila estabelecida no Sistema Único de Saúde, em prejuízo de outras. A notícia dizia que isso fora originado pela denúncia vazia de alguém, gerando pedido ao Ministério Público de Santa Catarina, envolvendo
um diretor de uma rádio, que seria empregador de uma mulher, que teria sido supostamente beneficiada com
uma cirurgia, furando a fila de internações.
Estou colocando tudo no condicional, Srªs e Srs. Senadores, porque até este momento ainda não fui citado dessa investigação judicial.
Procurei no site do Tribunal Federal e não encontrei a publicação do despacho e os documentos que o
embasam.
Quem leu a manchete dizendo que eu estava sendo investigado por determinação do Ministro Dias Toffoli e não leu ou não quis ler todo o teor da notícia, deve estar imaginando que eu cometera algum ato desonesto, até porque estou sendo acusado de fazer advocacia administrativa, por suposta influência na internação
daquela pessoa.
Nos dias atuais, nada é mais poderoso, Sr. Presidente, nada é mais pré-condenatório do que uma manchete com esse teor incriminatório, ainda mais quando percorre todo o nosso Território veiculada em rede
nacional, de que teria alguém caluniosamente me acusado ao Ministério Público de ter exercido influência na
internação de uma pessoa, furando a fila do SUS?
Na última quarta-feira, coincidentemente, era o dia 1º de abril, um oficial de Justiça esteve no meu gabinete para citar-me de algum processo sem dizer do que se tratava. Como eu estava na Comissão de Assuntos
Econômicos, na audiência pública a que compareceu o Ministro da Fazenda, Dr. Joaquim Levy, meu assessor
jurídico, Dr. Jorge Welter, combinou com aquele oficial de Justiça que eu o receberia às 16h. O oficial de Justiça
não retornou na hora aprazada, nem depois, nem hoje, até este momento.
No entanto, já por volta das 14h do dia 1º de abril, a notícia do despacho do Ministro Dias Toffoli já chegara às redações da grande imprensa brasileira, sem que eu tivesse nenhum conhecimento do teor da acusação.
Esse disparate, essa maluquice, esse desrespeito, esse desvario não teve nenhum efeito contra mim em Santa
Catarina, tanto que lá os órgãos de imprensa registraram o fato, como é devido, mas não lhe deram nenhum
destaque.
Os catarinenses me conhecem há décadas. Sabem que ajudo as pessoas, mas não de forma a prejudicar
outras, sabem que não faço política fisiológica nem clientelista, sabem que o foco da minha atuação são as
grandes questões nacionais.
Este é o meu 12º mandato popular, Sr. Presidente, obtive-os sem interrupção, desde 1970. Dedico-me a
este mandato de Senador da República, como me dediquei aos outros onze mandatos populares consecutivos
que obtive em disputas limpas, pondo acima de tudo a causa pública, o bem comum e o superior interesse
coletivo do povo brasileiro.
Sempre me orientei pelo velho ditado latino de minimis non curat praetor, que Ulysses Guimarães, na sua
inexcedível oratória, traduziu: “Quem cuida de coisas pequenas fica pequeno.”
De 1970, para cá, portanto, há 45 anos, disputei 15 eleições consecutivas contadas as três de segundo
turno, sem atrelamento a nenhum grupo econômico ou corporativo. Venci 15 embates seguidos com a minha
palavra, a minha coerência e o voto livre da opinião do povo.
Quando disputei a reeleição, seja para prefeito, como para governador, afastei-me do governo. Voltei para
a minha casa e de lá venci as eleições limpamente, fazendo questão de disputá-las em igualdade de condições
com os meus adversários para não me privilegiar da força do mandato e nem da máquina pública.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se renunciei ao governo do Estado para não me beneficiar do
poder para me reeleger, faria eu advocacia administrativa para internar uma pessoa em detrimento de outra?
As pessoas que articularam contra mim essa infâmia precisam ler meus pareceres, precisam reler meus
discursos. Não encontrarão nenhum que não vise ao desenvolvimento nacional, à justiça social e à construção
de um futuro que assegure melhores condições de vida ao nosso povo.
É realmente intrigante que alguém tenha feito vazar para a grande mídia sorrateiramente um simples
despacho de um nobre Ministro do Supremo para fazê-lo ocupar espaço monumental na mídia, às vésperas
do feriado da Páscoa, quando não tínhamos sessão aqui para eu poder contraditar, refutar, desmentir a falsa
acusação que envolve aquela notícia ou pelo menos saber do que se tratava.
Tenho confiança de que tanto a calúnia original como esse vazamento criminoso – e por isso estou fazendo requerimento à Advocacia-Geral desta Casa...
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(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso) – ... serão investigados
pelas autoridades que determinaram essa investigação contra mim.
S. Exª, o Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral de Justiça, dando segmento à petição do seu colega catarinense, cita que:
Uma mulher foi encaminhada, a pedido do Senador, para fazer cirurgia do aparelho digestivo em
hospital público de Florianópolis, “sem se submeter à lista de espera do respectivo sistema de regulação, descumprindo critérios do SUS”.
O Procurador-Geral também sustentou ao Supremo, ou melhor, apresentou também ao Supremo áudio no qual o empregador da mulher, dono de uma rádio em Santa Catarina, diz que conseguiu atendimento
direto por meio de influência do Senador. Estupefato, mandei investigar o caso. Sabem, Srªs e Srs. Senadores,
o que descobri que realmente aconteceu? A paciente, que eu soube agora chamar-se Renata Gonçalves, então funcionária da Rádio Araranguá, não conseguindo vaga no hospital público, o regional daquela cidade,
e tendo sido cancelada sua internação no hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, foi internada,
em estado grave de infecção de cálculo renal, num hospital privado, o Hospital São Judas Tadeu, da cidade
vizinha a Araranguá, de nome Meleiro, onde foi feita a cirurgia e paga por cotização entre o diretor, amigos e
funcionários da Rádio Araranguá. Eu promovi que fosse furada a fila do SUS para uma mulher ser internada e
operada num hospital privado.
Tenho aqui, em minhas mãos, declaração do diretor da rádio de Araranguá. Vou ler o trecho que interessa:
Sabíamos que a solução estava na realização de uma cirurgia e, no ímpeto de lograrmos êxito, seguindo o ritual burocrático daquela instituição, obtivemos preliminarmente o laudo para a solicitação de autorização de internação hospitalar, via SUS, para o Hospital Governador Celso Ramos,
em Florianópolis. Quando a paciente preparava-se para se deslocar à capital, foi informada de que
a referida internação para a cirurgia havia sido cancelada, já que a solicitante não constava da lista
de espera da Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá. Ante essa nova informação, dirigi-me
àquela Secretaria e manifestei-me, energicamente, quanto ao descaso, à falta de organização e informação, falando abertamente, em público, que exigia respeito e tratamento digno ao ser humano,
pois estamos falando de saúde, e da forma que a situação estava sendo conduzida era inadmissível!
[Diz o Sr. Evaldo Stopassoli, Diretor da Rádio Araranguá:] Se preciso for, falarei com o Senador Luiz
Henrique, em Brasília [são palavras dele, até porque elogio em boca própria é vitupério]. Falarei com
o Senador Luiz Henrique, em Brasília, que, para mim, é o homem público mais correto, de moral ilibada, do nosso Estado.
Nessa correspondência, o Diretor da Rádio Araranguá fala absolutamente a verdade, que nunca me pediu, não chegou a intervir. O que ele fez? Levou a sua funcionária, se contorcendo de dores, para um hospital
privado na cidade de Meleiro, a trinta minutos de Araranguá, onde ele a internou, onde ela fez a cirurgia, que
foi paga particularmente.
Pois bem, Srs. Senadores, é preciso saber quem está por trás dessa denúncia mentirosa, saber quem fez,
rapidamente, chegar à mídia nacional essa acusação leviana, quem induziu a imprensa nacional a dar-lhe tamanha proporção no noticiário. Por que razão eles me acusaram? Para desgastar de vez esta Casa e o Congresso Nacional? Para fazer o povo pensar que não somos homens públicos confiáveis? Para levar a nossa gente a
descrer de todos nós da democracia e do sistema representativo? A quem interessa toda a desproporcionalidade desse alarde mentiroso?
Fiquem seguros, Srªs e Srs. Senadores, de que, infelizmente, no Brasil de hoje, qualquer homem público
está sujeito a ser fuzilado na mídia por uma infâmia, uma acusação falsa. Se, hoje, sou eu o Dreyfus dessa pantomima, V. Exªs podem ter certeza de que, amanhã, poderá ser qualquer dos que ocupam cadeira nesta Casa.
Por que me foi atribuído, com tanto barulho, um fato que nunca existiu, uma história irreal, na qual não
tive nenhum envolvimento, total desconhecimento, um crime que jamais pratiquei nem praticaria? O que pretendem os que engendraram contra mim essa farsa? Nivelar-me por baixo? Ou jogar todos nós, Srs. Senadores,
na vala comum da descrença?
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª a paciência.
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Vivemos num País em que uma manchete inverídica é capaz de desgastar e, às vezes, até liquidar uma
carreira política, abalando a vida digna de qualquer homem público. No Brasil, acabou a seletividade. Ninguém
olha para trás, para ver quem é quem, o que fez, que contribuição deu para os valores mais importantes da
Pátria: a retidão, a liberdade, a democracia, a justiça social.
Essa leviandade, levada à rede nacional de comunicação, produz aquele efeito a que já aludia Winston
Churchill: uma mentira dá a volta inteira ao mundo, antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir.
Ao saber-me arrolado como réu nessa acusação absurda, senti-me como Josef K., o bancário inocente
preso, condenado e fuzilado aos 30 anos, sem saber por que, sem ter cometido nenhum crime, no magnífico
O Processo, de Franz Kafka.
Jamais pedi nem pedirei, neste caso ou em qualquer outro, que atendam um doente à frente em prejuízo
de outros, mas não virarei as costas para nenhum aflito que esteja necessitando de atendimento urgente ou
correndo risco de vida. Porém, no caso objeto da investigação, determinada pelo ilustre Ministro Dias Toffoli,
repito: o fato jamais ocorreu. Foi inventado! Ninguém me pediu que eu interviesse na internação de alguém. E
a pessoa que, segundo a denúncia, teria sido beneficiada por mim para furar a fila do SUS teve paga, por amigos e colegas, sua cirurgia em hospital privado. Trata-se, pois, de uma infâmia, uma invenção, uma tramoia,
uma chicana.
Nosso mandato – nosso mandato! – reclama de nós solidariedade aos aflitos. Aliás, o Papa Francisco disse, recentemente, que a profissão mais nobre entre todas, Senador Jorge Viana, é a política, porque envolve a
prática constante da caridade. Nenhum dos Srs. Senadores e nenhuma das Srªs Senadoras podem realmente
sentir-se membros desta Casa se, além de representarem com vigor seus Estados, não puderem abraçar e estender a mão a pessoas, fazendo suas as reivindicações de seu povo.
Este País precisa de mudanças urgentes! Temos de fazê-las: mudanças políticas, mudanças econômicas,
mudanças sociais, mas também mudanças de comportamento para que, antes de qualquer inquinação gratuita
contra um homem público, sejam considerados e respeitados aqueles que dedicam sua vida ao bem comum.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Consulto V. Exª se, em função da relevância, nos autorizaria a possibilidade de, em aparte, manifestarmos solidariedade ao Senador Luiz Henrique que foi covardemente atingido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sem dúvida.
Eu, como Presidente desta sessão, fiz as minhas observações. Já tinha tomado conhecimento dessa arbitrariedade, dessa injustiça cometida contra o Senador Luiz Henrique. Acho que nós todos do Senado devemos
prestar, de alguma maneira, a solidariedade que V. Exª merece pela vida pública e pela injustiça que está sofrendo.
E hoje é o Dia do Jornalismo. Eu vi a matéria no Jornal Nacional, questão de que eu já tinha tomado conhecimento. É um absurdo que não se cheque mais.
Agora, quanto ao Judiciário, ao próprio Ministério Público Federal – e espero que o Ministro Dias Toffoli...
–, V. Exª merece um pedido de desculpa por todas as instâncias que ajudaram nesse processo, que construíram
esse processo ou que tiveram contato com esse processo que podemos dizer que não tem pé nem cabeça, só
se tiver a maldade de alguém que, usando de alguma atribuição, possa ter envolvido o nome de V. Exª numa
trama que não se sustenta em hipótese nenhuma.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Exatamente por isso, Sr. Presidente, como entendo
que se trata de uma agressão ao Senado e acho que isso deva valer para os casos futuros, estou peticionando
ao Dr. Alberto Machado Cascais Meleiro, Procurador-Geral desta Casa, para que envie essa documentação peticionando ao Ministro Dias Toffoli, ao Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e ao Corregedor-Geral
do Departamento de Polícia Federal, Sr. Roberto Mário da Cunha Cordeiro, que sejam investigados os que propiciaram a denúncia vazia e os que fizeram vazar o despacho do Ministro antes de eu ser citado sobre o assunto.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Luiz Henrique.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Senador Luiz Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Ricardo Ferraço e, em seguida, Senador Requião, Senador Lindbergh e Senador Moka.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Senador Luiz Henrique, em rápidas, porém sinceras,
palavras, eu fico a imaginar, por ter o privilégio de compartilhar com V. Exª aqui, no Senado, o exercício do mandato popular, a angústia e o sofrimento deste fim de semana – talvez um dos mais longos finais de semana da
vida de V. Exª –, pela paciência e tolerância que deve ter exercido por aguardar esta oportunidade para fazer
a sua voz e o seu sentimento ecoarem e para trazer aos seus colegas, aos seus companheiros do Senado, aos
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seus irmãos de Santa Catarina e ao povo brasileiro toda a sua indignação. V. Exª, em meu modesto juízo, não
precisa de aval, porque o aval de V. Exª é a sua trajetória política, construída no campo democrático, construída tendo como base e pilar o voto popular, a verdade. São 45 anos de vida pública, 15 mandatos conquistados
sucessivamente com a absoluta solidariedade do povo de Santa Catarina, produto, obra e resultado de tudo
aquilo que V. Exª plantou ao longo da sua vida. Portanto, a minha palavra é uma palavra de solidariedade e
de repúdio a essa violência, a essa inconsequência cometida contra a honra e a dignidade de V. Exª. A certeza
que tenho, como reza o ditado popular, é a de que jabuti não sobe em árvore, isso ou é enchente ou é mão de
gente. Siga adiante, olhando para o horizonte e tendo a certeza de uma vida pessoal e política construída com
os valores da República e da dignidade. É a minha solidariedade, o meu abraço a V. Exª e à sua família, porque,
conhecendo V. Exª como eu o conheço, sei que foi um fim de semana de muito sofrimento. V. Exª não lava apenas a sua alma, lava, coletivamente, a nossa alma, ao fazer esse desabafo que vem do fundo do seu coração.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª e ao Senador Jorge Viana. Suas
palavras me confortam.
Eu gostaria de repetir: essa não é uma agressão, simplesmente, à minha pessoa, é mais uma tentativa
de desgastar, de desmoralizar, de descredenciar, de jogar abaixo toda e qualquer confiança popular na nossa
instituição, o Senado Federal.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Luiz Henrique, eu quero me associar ao seu
pedido à representação do Senado. Eu me julgo pessoalmente agredido com o que aconteceu a V. Exª. Sendo
seu vizinho, eu tive algumas informações complementares. A paciente acometida de uma crise seriíssima, com a
necessidade de uma operação urgente, não foi atendida. E o seu acompanhante, no momento, declarou: “Eu vou
informar ao Senador Luiz Henrique, que é ele quem resolve as coisas em Santa Catarina”. Foi essa a declaração.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – É, mas não o fez.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB – PR) – Não. E saiu imediatamente e a levou – como não
poderia deixar de fazer, dada a urgência – a um hospital privado, onde ela foi operada. Então, é uma tentativa
de desconstrução da imagem do político brasileiro e do Senado da República. Quero crer que todos nós Senadores nos associamos não a um comunicado, mas a uma representação ao Conselho do Judiciário e ao Conselho do Ministério Público. Alguma medida tem de ser tomada, porque, se nós estabelecermos passividade
diante da grandeza desse tipo de agressão, a ela se sucederão muitas outras. Eu me associo ao seu pedido de
providências, subscrevendo-o.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu agradeço a V. Exª. Esse é realmente o sentido.
Acho que, mais do que eu, o Senado foi atingido não com o procedimento judicial em si, mas com a maximização do noticiário em relação a essa questão.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Pois não, Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – V. Exª sabe da minha admiração pelo seu trabalho e pela sua história. Acho que V. Exª é um dos grandes homens públicos deste País, é seriíssimo. Eu só pedi o
aparte, porque devo dizer que já vimos muitas ações infundadas serem abertas, mas, sinceramente, em toda a
minha vida, esse foi o caso mais absurdo que já vi. V. Exª prestou esclarecimento, ela foi internada num hospital particular. Agora, Senador Luiz Henrique, fui Prefeito de Nova Iguaçu, uma cidade com muitos problemas,
com muita pobreza, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Quantas vezes, eu, caminhando pelas ruas de Nova
Iguaçu, chegava a um bairro, e vinha um grupo de moradores dizendo: “Prefeito, venha aqui. Há alguém num
quarto morrendo, há alguém numa casa morrendo”. Eu entrava lá, e havia uma senhora em uma situação... Víamos aquilo naquele momento. Quantas vezes eu não peguei o telefone, liguei para alguém da prefeitura e
disse para ir ali? Seria omissão de socorro. Então, parece coisa de quem não entende de política. É o auge da
criminalização da política o que estão querendo fazer com o senhor nesse caso. Então, volto a dizer que eu já
vi muitos absurdos, nós todos passamos por muitas injustiças, mas essa que o senhor está sofrendo nunca vi,
Senador. Esse é o máximo que podem fazer nesse sentido. Então, eu queria aqui, primeiro, trazer este abraço
de solidariedade. V. Exª saiba que não precisava nem nos dar explicação. Não é isso.
(Interrupção do som.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Fora do microfone.) – Mas eu acho que é, de fato...
O som... Não tem jeito. Aconteceu alguma coisa aqui.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Foi restabelecido.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Eu só queria, então, trazer este abraço de solidariedade e me somar ao Senador Roberto Requião. Creio que essa é a posição dos 81 Senadores desta Casa.
Muito obrigado.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Acho que o Senador Requião colocou muito bem:
nós temos sido passivos com uma ação discriminatória contra nós, como se fossemos a pior escória da sociedade. Só quem lutou, como luto há 45 anos, sabe, como eu sei, o que é a política. Aliás, hoje até me ocorreu
uma imagem: a política é como a rosa, cheia de beleza por cima e cheia de espinhos por baixo.
Concedo um aparte ao nobre Senador Waldemir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Luiz Henrique...
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ...durante o fim de semana, tive a oportunidade de
ligar para V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu quero agradecer mais uma vez.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Ao ver a notícia, conhecendo V. Exª como conheço,
eu já me colocava como solidário, porque eu não acreditava naquilo. V. Exª me esclareceu que a paciente foi
internada e operada num hospital privado, com os custos pagos pelo próprio pessoal que se cotizou. O que
me chama a atenção é: qual a força misteriosa que faz com que uma notícia dessas vire notícia nacional? É isso
que questiono. De repente, no fim de semana, você vê a notícia: “Ministro Dias Toffoli abriu inquérito contra o
Senador Luiz Henrique.” É um negócio que chama a atenção. Que dimensão é essa? O que tem por trás disso
tudo? Qual é a intenção? Por isso, acho que o que V. Exª propôs aqui, tomar as devidas providências nesta Casa,
em nome do Senado, é muito importante. Agora, Senador Luiz Henrique, nunca tive dúvida sobre V. Exª, pelo
que conheço de sua história, por tudo que V. Exª sempre representou. Aquilo sempre me pareceu uma injustiça
muito grande. Um abraço a V. Exª!
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu lhe agradeço.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Mais do que isso, mais do que a confiança do Senado, V. Exª sempre teve a confiança do seu povo, a população de Santa Catarina, que por 15 vezes o elegeu no
voto democrático e popular.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª. Peço desculpas por ter ultrapassado...
O Sr. João Capiberibe (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Senador Luiz Henrique...
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Nove Parlamentares estão querendo aparteá-lo, Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª vai conceder?
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Eu ofereço a
palavra à Senadora Marta Suplicy.
A Srª Marta Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Caro Senador Luiz Henrique, quando vi essa notícia
no jornal ou na televisão, não consegui entendê-la, tão ridícula, para quem já exerceu um cargo executivo, essa
notícia parecia. Quando eu estava no gabinete e vi V. Exª tentando explicar isso, eu me senti como todos aqui.
Não há sentido nós termos de vir em público para explicar algo que é corriqueiro no processo do Executivo,
algo que fere uma pessoa – e as pessoas, geralmente, não entendem como essas coisas se processam dentro
da legalidade – e que causa sofrimento, como também foi mencionado. Uma pessoa do bem é acusada de
algo que não tem a ver com acusação de nada, no momento em que acusações complicadíssimas e seriíssimas
ocorrem no País. Então, é um acinte o que foi feito. Eu saí do gabinete para vir aqui colocar minha solidariedade, minha estima por V. Exª, meu apreço – aprendi a conhecê-lo no Senado – e minha total solidariedade com
a classe política, porque isso não é algo contra V. Exª, não, mas é a favor da desmoralização...
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Coletiva.
A Srª Marta Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...do político. E políticos somos nós todos. Há políticos do bem, políticos do mal, políticos variados, mas não podemos permitir que se jogue todo mundo no
mesmo saco. Não podemos também nos submeter a esse tipo de acusação a que V. Exª foi submetido. Expresso minha solidariedade.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª. A solidariedade de V. Exª me comove e coloca exatamente os termos em que iniciei meu discurso. Não é uma ação contra mim, individualmente.
No fundo, no fundo, busca-se a desmoralização coletiva da classe política e desta Casa.
Concedo ao meu colega de Bancada...
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Senador Luiz
Henrique, quero informar que estão inscritos para aparteá-lo o Senador Dário Berger, a Senadora Simone Tebet e o Senador Zezé Perrella.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente, solicito encarecidamente... Acho que não deveria haver tempo para esta sessão, para ouvirmos todos os Senadores hoje em re-
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lação a essa questão que aconteceu com o Senador Luiz Henrique. Acho que é uma questão gravíssima, mas
vou aguardar minha vez.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Vamos ouvir
todos que queiram apartear, como o Senador Dário Berger.
O Sr. Dário Berger (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador Luiz Henrique, eu, como correligionário de V. Exª
e como Senador de Santa Catarina, quero expressar aqui minha mais expressiva solidariedade a V. Exª. Quero
dar o testemunho aqui – e acho que não seria necessário –, como companheiro do senhor que sou e, eu diria
até, uma espécie de discípulo, de que estou aparteando nada mais nada menos do que o homem, a figura mais
destacada da política de Santa Catarina nos últimos anos. V. Exª sempre foi um exemplo a ser seguido. Não é
por acaso que o senhor tem 15 mandatos consecutivos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Dário Berger (Bloco Maioria/PMDB – SC) – São 45 anos de vida pública, com relevantes serviços
prestados ao País, especialmente a Santa Catarina. O senhor, para mim, é um orgulho. Eu fiquei estarrecido
quando também assisti, no Jornal Nacional, àquela triste notícia que maculou, naquele momento, o seu nome
e a sua trajetória. Mas tenho a certeza de que esse fato será corrigido a tempo. Como V. Exª sabe – V. Exª foi Prefeito durante muitos anos, por muitos mandatos, se eu não me engano três em Joinville –, fui Prefeito também
durante 16 anos consecutivos. E me deparei, Senador Lindbergh, com situações muito semelhantes àquelas com
que V. Exª se deparou. A vida humana é um bem de expectativa infinita, não tem preço. Quando o problema
acontece, nós, Senadores, Deputados, homens simples e comuns, temos o espírito da solidariedade no nosso
coração. Nós não podemos deixar passar em branco a ajuda para uma pessoa que está precisando num caso
de saúde como esse. Mesmo que o senhor, por incrível que pareça, não tenha agido para interferir, se assim o
fizesse, seria legítimo. Tenho a certeza de que o senhor não interferiria para colocar alguém na frente para fazer
uma cirurgia, mas, sim, para atender essa pessoa emergencialmente, sob pena de ela morrer nos bancos dos
hospitais, como vem acontecendo em todo o País. Então, de fato, quero ainda acrescentar bem rapidamente,
Sr. Presidente, que o Senador Luiz Henrique, ex-Governador, como podemos observar, é um líder no Senado, é
um homem que está à frente do seu tempo, é um homem que construiu uma história brilhante na política de
Santa Catarina e do Brasil. Macular o seu nome hoje é uma grande injustiça. Portanto, não querendo me alongar, eu precisava hoje expressar minha mais profunda solidariedade ao mestre, ao companheiro e ao amigo
Luiz Henrique da Silveira.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Obrigado, Senador Dário. V. Exª conhece melhor do
que qualquer um a realidade catarinense e sabe que isso jamais teria ocorrido. Muito obrigado pela solidariedade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Com a palavra, o Senador Zeze Perrella e, em seguida, a Senadora Simone Tebet. Na seqüência, falará o nosso Líder João
Capiberibe.
O Sr. Zeze Perrella (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – Senador Luiz Henrique, quero ser solidário a V.
Exª. Saiba que V. Exª serve de exemplo para todos nós que entramos na política mais recentemente. O senhor,
como disse, tem 45 anos de vida pública, tendo sido Prefeito, Governador, Ministro. V. Exª passou por todos os
cargos. O senhor nunca foi acusado de desviar dinheiro público. O senhor é um homem honesto. Fico indignado, quando vejo hoje, por parte da mídia, muita preocupação em atingir as pessoas. Quem de nós nunca
foi vítima da mídia? Quando é notícia ruim, ela não tem a preocupação de aprofundar. Se alguém da imprensa
ligasse para Santa Catarina e ficasse sabendo do caso, da maneira como o senhor contou aqui, isso não seria
notícia. Mas avião que voa não é notícia, Senador, só o que cai! E um promotor, para abrir um processo contra
alguém, aceita uma denúncia em um papel de pão simplesmente ou aceita uma denúncia anônima, sem a
menor preocupação...
(Interrupção do som.)
O Sr. Zeze Perrella (Bloco Apoio Governo/PDT – MG) – ...com a moral das pessoas! O senhor não precisa
ficar triste, não, porque seu passado fala por si só. O Senador seu colega de Santa Catarina colocou bem: ainda
que o fizesse para ajudar uma pessoa emergencialmente! Quem de nós nunca pegou um telefone e ligou realmente para um hospital dizendo: “Olha, estou com uma pessoa morrendo aqui. Se não for atendida, ela vai
morrer!” Quem de nós nunca fez isso por solidariedade? Agora, um Ministro, um promotor se preocupar em
fazer uma denúncia dessa natureza, com tanta corrupção pelo País, com tanto assunto sério para eles cuidarem? O senhor não está no petrolão, o senhor não está no mensalão. É com isso que eles teriam de estar preocupados! E vêm se preocupar com fila! O senhor não o fez, está bem explicado, mas, ainda que o fizesse, isso

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8

383

seria motivo de abertura de processo no Supremo? Tenha santa paciência! Senador, não se preocupe. Para nós,
o senhor não precisa explicar nada. O seu passado, por si só, já fala. O meu abraço!
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Fora o microfone.) – Agradeço a V. Exª o seu aparte,
que muito me comove e me emociona.
A Srª Simone Tebet (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senador Luiz Henrique, talvez, eu seja, dos colegas
que aqui estão, a que menos tempo tem de convivência com V. Exª, mas conheço sua história e ouvi seu nome
muito antes de conhecê-lo pessoalmente, pela voz do meu saudoso pai e seu colega, Senador Ramez Tebet.
Lembro-me, como se fosse ontem, comentando sobre os colegas desta Casa, dele se referindo a V. Exª como
um dos homens públicos mais íntegros e competentes do Senado Federal. V. Exª diz que essa denúncia é absurda, mas quero dizer a V. Exª que, mais do que absurda, ela é burra, porque vai de encontro àquilo que a população mais quer e precisa de todos nós. Eu fui Prefeita. Por diversas vezes, percorrendo as ruas do meu Município, liguei para o Samu, liguei para o hospital, liguei para a própria Administração Municipal, diante de um
fato que eu considerava relevante ou urgente. Isso não seria apenas omissão de socorro. É dever do homem
público cumprir o juramento que fez. V. Exª diminui o abismo que existe hoje entre a classe política do Senado
e a população, quando, junto com seus colegas e com seus amigos, socorreu essa paciente num hospital privado. Ainda que o tivesse feito num hospital público, viria a atender ao interesse mais relevante da sociedade.
Quero dizer que esse inquérito que imputa a V. Exª o crime de advocacia administrativa não poderia sequer
sair da primeira linha, porque, até onde sei, o crime de advocacia administrativa requer o patrocínio direto ou
indireto de interesse privado diante da Administração Pública. Não há interesse público mais relevante do que
a saúde pública. V. Exª pode ficar tranquilo. Nós temos confiança na sua capacidade e na sua idoneidade e sabemos que, por trás disso, realmente, há pessoas mal-intencionadas que querem desviar o foco dos grandes
problemas sérios de corrupção que assolam este País.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Ah, Ramez Tebet, que vida digna e que herança
bendita que você propiciou para nós aqui!
Vendo você falar, Simone, quero lhe agradecer e vou rezar um Pai nosso cívico: é pai, filha e espírito cívico.
Muito obrigado.
Senador João Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Senador Luiz Henrique, Senadores e
Senadoras, além de manifestar a minha solidariedade, quero juntar a minha indignação à indignação de V. Exª
por esse episódio quase incompreensível. Eu estava diante da televisão e não consegui entender o que tinha
acontecido. A notícia era tão enviesada que não permitia imaginar do que se tratava. Eu, Senador, tenho repetido aqui, várias vezes, que é uma estratégia nivelar todos, colocar todos na vala comum da desonestidade, da
corrupção, e isso terminou se disseminando na sociedade. Infelizmente, há uma desqualificação da política,
uma das atividades fundamentais. Na falta de coesão política, a sociedade se desmilíngue. Nós vimos isso em
vários países do mundo. Quando não há um mínimo de coesão, o conflito é estabelecido, e ninguém se entende. A desqualificação da política tem essa intenção. Isso me preocupa muito. Mas, quando chegam casos
como o de V. Exª e de alguns outros... Eu mesmo fui vítima aqui de uma acusação infame que me custou não só
o meu mandato como também o mandato da minha companheira de vida e de luta. Fui acusado, Senador, de
ter comprado dois votos por R$27 pagos em duas prestações. (Risos.) Este é o País. Este nosso País realmente
merece isto: gargalhada de escárnio, porque eu nunca vi! Está lá. Tenho a sentença do Tribunal Superior Eleitoral, que mostra que as únicas provas foram os depoimentos de duas testemunhas, que acusaram a compra
desses dois votos, pagos – e elas declaram pagos – em duas parcelas. É o que está lá no acórdão. Mais tarde,
descobrimos que a mídia, a imprensa, essa mesma que é capaz de destruir a imagem de um cidadão também é
capaz de investigar e repor a verdade. A Folha de S.Paulo terminou repondo a verdade, ou seja, que essas duas
testemunhas foram compradas para prestar o depoimento. Mas o mal já estava feito. Em Direito Eleitoral, não
há como mudar essa situação. E eu terminei virando, para a história do meu País, o primeiro Senador cassado,
eu e a minha esposa. Saí daqui, deste plenário – todos os Senadores que estavam aqui nesse dia –, e não tomamos atitude. É por isso que essas situações se repetem. Nós somos a Casa dos Estados, nós somos um Poder da
República. E eu quero, faço questão de participar, de assinar todas as providências que V. Exª tomar. Isso não
pode chegar ao Supremo Tribunal Federal e se transformar numa ação, em algo tão absurdo quanto o que V.
Exª acabou de nos relatar. Portanto, a minha indignação. O meu respeito aumenta por V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Peço um aparte.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª foi atingido por essa mesma ação. Eu sei que
a acusação que me foi feita fere todos, fere homens dignos como V. Exª. V. Exª já foi vítima da injustiça e sabe
como fere, como dói a injustiça política, a injustiça de qualquer modo, mas, principalmente, a injustiça política,
quando arrancam, pelos votos de alguns, aqueles que foram eleitos pelos votos de milhões.
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Minha solidariedade também a V. Exª.
E Cícero, lendo o seu caso, repetiria aquela frase famosa: O tempora! O mores!, no discurso contra Catilina.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Com a palavra,
o Senador Aloysio Nunes, e na sequência, o Senador Valdir Raupp.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Presidente, o Valdir Raupp tem precedência!
Meu caro amigo Senador Luiz Henrique, eu estava presidindo a Comissão de Relações Exteriores, quando tenho a ventura, a felicidade e o privilégio de ser seu companheiro na Mesa Diretora – V. Exª é o Vice-Presidente
da Comissão. De modo que não pude vir ao plenário desde o início dessa sua manifestação. Manifestação que
ocorre exatamente quando a sessão está sendo presidida pelo Senador Fernando Bezerra Coelho, que foi seu
companheiro na Assembleia Nacional Constituinte. Ele também é um velho emedebista, como o senhor e como
eu, que participamos, juntos, na luta pela redemocratização do Brasil. O senhor, seguramente, com mais brilho
do que nós dois, porque, desde muito cedo, o senhor se destacou na trincheira da luta pela liberdade do nosso
País. Desde muito cedo. Chegou, inclusive, a presidir o nosso Partido, o velho MDB. Eu estava aqui, no plenário,
quando o senhor entrou, preparando-se para ir à tribuna. A indignação era visível. O senhor porejava indignação, a indignação de um homem de bem, que é atingido injustamente por uma acusação rigorosamente absurda, e ela dói tanto mais quanto maior se tenha o zelo pela sua própria imagem, pelo seu próprio decoro. O
senhor é um político que nos honra a todos nós, honra o Brasil. O senhor é um político medularmente honesto.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – SP) – É um político substancialmente correto,
respeitador das leis, respeitador das opiniões. Um homem que age construtivamente na política, na administração, e não é à toa que é consagrado como a grande expressão política do seu Estado, Santa Catarina, e do
Brasil. Esteja certo V. Exª da nossa profunda solidariedade. Eu também compartilho da sua indignação e quero
estar ao seu lado em todos os momentos da sua luta, para que essa profunda injustiça seja reparada. Um grande abraço, meu caríssimo amigo de tantos anos, Luiz Henrique da Silveira.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Ah, Senador Aloysio, quantos sonhos navegamos
juntos e quantos ainda haveremos de navegar! Estamos aqui, enfrentando uma procela, mas eu sei que, logo,
logo, com tempo bom...
(Interrupção do som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – ...nós faremos umas reformas urgentes, que precisam ser feitas, para que esses fatos não se repitam.
Ouço o meu Presidente, que é do Vale do Araranguá. É catarinense, do sul do Estado. Conhece a região.
Sabe o quão distante e remota ela é da minha Joinville, porque a região do Senador Valdir Raupp é no extremo sul, e Joinville é no extremo norte de Santa Catarina. V. Exª conhece bem a região, para avaliar a distância
entre Araranguá e Meleiro, onde, negada num lugar a internação da paciente, fez-se o procedimento privado
na outra cidade vizinha.
V. Exª me honra com o seu aparte.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Nobre Senador Luiz Henrique, conheço Araranguá. Era
a cidade onde meu pai tinha conta bancária. Agricultor, morando longe, em São João do Sul, Praia Grande, a
única cidade que tinha banco era Araranguá, naquela época, 50, 60 anos atrás. Conheço Meleiro, onde a senhora foi internada. Não conheço o hospital, mas conheço a cidade de Meleiro. Conheço Turvo, que fica naquela
região de Jacinto Machado.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria /PMDB – SC) –Sombrio.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Sombrio, onde moramos também com meu pai.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria /PMDB – SC) – Maracajá.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Conheço Maracajá.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria /PMDB – SC) – Passo de Torres.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Passo de Torres, Morro da Fumaça, onde há a maior
concentração de cerâmicas do Brasil, e conheço também V. Exª. Estive na sua campanha de candidato a prefeito
de Joinville, antes de ser Governador. Eu era Governador do meu Estado. Estive com Paulo Afonso, Governador
de Santa Catarina, e V. Exª era candidato a prefeito no primeiro mandato. Depois, foi reeleito para o segundo
mandato, em Joinville, e depois chegou ao governo de Santa Catarina, eleito e reeleito também Governador.
Então, conheço a história, a trajetória de V. Exª, também quando presidente do nosso Partido, e conheço a ido-
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neidade de V. Exª também. Portanto, nós, que conhecemos a luta, o sacerdócio e a missão de V. Exª, que tem
como lema a política do seu Estado e a política brasileira, sabemos que V. Exª seria incapaz de cometer qualquer
irregularidade. Eu chamo de equívoco da Justiça. Eu também, nesse momento, estou sofrendo calado. Calado. Infelizmente, a Justiça brasileira tem cometido equívocos. Se tivessem ouvido V. Exª antes, tenho certeza
de que não teriam tomado a decisão que tomaram. Então, o que está faltando? Nesses casos de um Senador
da República, com a trajetória de V. Exª e a de tantos outros, por que não os chamam antes para ser ouvidos?
Ouçam primeiro a história! V. Exª teria contado a verdade. Através da verdade, certamente, esse equívoco teria
sido evitado. Então, prefiro chamar de equívoco.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria /PMDB – SC) – Primeiro, teria que pedir um tempo para me informar, porque eu nunca ouvi falar desse fato. Nunca soube desse fato.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO) – Há um projeto tramitando aqui, no Senado. Entrou
agora, há poucos dias. Eu não lembro mais de quem é a autoria, mas eu o assinei. Ele trata desta questão, deste
assunto: uma autoridade, antes de ser denunciada, antes de se abrir um inquérito, por que não chamam antes
para ser ouvida? V. Exª teria levado a verdade e teria evitado esse tremendo equívoco que está acontecendo
neste momento com V. Exª. A nossa solidariedade. Um abraço.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª.
Meu caro conterrâneo, Senador Hélio José.
O Sr. Hélio José (Bloco Maioria/PSD – DF) – Senador Luiz Henrique, V. Exª para nós, novatos, para os médios, para os antigos, é um exemplo nesta Casa.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Hélio José (Bloco Maioria/PSD – DF) – Eu me lembro do senhor, um grande Líder do MUP, aqui,
na Constituinte, fazendo aquele trabalho maravilhoso para o nosso Brasil. Sei o tanto que o senhor nos honra
aqui, nesta Casa. Então, a indignação do senhor é de todos nós. Acho que esse fato ocorrido, absurdo, serve
também para fazermos uma reflexão sobre o descaso em que se encontra a saúde brasileira. Ela precisa ser
vista nas várias instâncias: Municípios, Estados e em nível federal. A saúde realmente está muito ruim. Precisa
ser vista. Somos acionados todos os dias por alguém que está com problema na fila do pronto-socorro com
risco de morte. Ontem mesmo, ligava-me uma pessoa, falando que a filha tinha sido acidentada naquela viatura da Polícia Militar, que capotou aqui, em Brasília, há dois dias. Falou que a filha estava em um corredor no
hospital de uma cidade remota chamada Santa Maria e que precisava de urgência de socorro, porque ela estava com uma infecção no baço, correndo risco de vida. Aí, o senhor imagina se as pessoas não dessem socorro,
não ajudassem Então, primeiro isso não ocorreu, como o senhor está colocando com toda a clareza, com toda
a vênia, mas, se tivesse ocorrido, não teria sido outra razão, a não ser realmente procurar o socorro imediato a
uma vida humana que poderia estar sendo perdida. Mas o senhor nos honra demais! Quero falar que o senhor
é um ídolo nosso e que o senhor tem toda a nossa deferência, tem todo o nosso respeito, todo o carinho. Eu
acho que a Justiça brasileira precisa ter mais cuidado, porque há tanta coisa que tem que ser julgada antes de
ocorrer esse tipo de situação. Muito obrigado, Senador.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª.
V. Exª abordou um aspecto que não havia me ocorrido. Se o SUS funcionasse, teria havido vaga para ela
em Araranguá, ou, quando não, a internação dela não teria sido cancelada em Florianópolis. Se o SUS funcionasse, como deve funcionar e como nós queremos que funcione, ela não teria sido internada num hospital
privado, e a sua conta resultar de uma cotização de amigos e de colegas da Rádio de Araranguá.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Senador Reguffe.
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Luiz Henrique, eu quero, em primeiro lugar,
prestar solidariedade a V. Exª, dizer-lhe que tenho certeza de que V. Exª vai saber se defender dessa acusação e
vai repor a verdade nesse caso. Quero apenas fazer aqui um comentário também sobre essa questão da criminalização da atividade política, que é um processo crescente e agudo que nós temos hoje na nossa sociedade.
Esse processo se justifica com os exemplos ruins que nós temos na política, que fizeram com que a sociedade
passasse a criminalizar a atividade política. Mas esse é o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma, sem
saber, porque vai tirar da política não o bandido, porque o bandido justifica tudo no dinheiro sujo que ele ganha, mas vai tirar da política a pessoa de bem, porque essa é que sente, essa é que sente ali dentro do coração
e que sofre. Então, eu espero que nós caminhemos para um processo onde se tenha a exigência da punição dos
culpados, porque não há nada pior para um país do que a impunidade, principalmente dos agentes públicos,
dos agentes políticos, daquelas pessoas que têm responsabilidade. Agora, que nós caminhemos também pelo
resgate da atividade política e pelo reconhecimento do valor que tem essa atividade, porque é uma atividade
importante para a sociedade. Se permanecer esse entendimento de que, se a pessoa é política, ela é criminosa
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até que prove o contrário, isso vai levar não à saída do bandido da política, mas sim à saída da pessoa de bem
política, porque a pessoa de bem é que não vai aguentar isso. Eu queria prestar minha solidariedade a V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª, que chama atenção para um aspecto muito importante. É que, com denúncias como essa, denúncias vazias como essa, querem criar no País
a presunção de que todo político não presta, de que todo homem público se serve, mas não vive para servir
a comunidade.
Mas eu queria salientar outro fato que é decorrente de uma denúncia como essa. Quantos homens de
bem estavam nesse momento se encaminhando para a política e estão recuando para não sofrer o mesmo
que eu sofri no dia 1º de abril? Quantos? Como será mais difícil recrutar pessoas de bem para se candidatarem
a vereador, a vice-prefeito, a prefeito, na eleição do ano que vem! Quantos? É o corolário do que V. Exª falou há
pouco: quando os homens bons deixam a vida pública, os maus tomam conta.
Agradeço o aparte de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Senador José
Medeiros.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – Sr. Presidente, Senador Luiz Henrique,
muito obrigado pelo aparte.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Ouço, com alegria, o aparte de V. Exª.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT.) – Muito me honra aparteá-lo, pena que
num momento desse, com um assunto desse. Senador Luiz Henrique, eu estava a caminho e já ouvia o pronunciamento de V. Exª citando os 45 anos de vida pública, os 45 anos construindo a sua moral, a sua honra, construindo os seus valores, que são a sua riqueza. São bens que demoraram uma vida inteira para ser construídos
e que podem ser destruídos num piscar de olhos. Muito bem faz V. Exª de vir aqui passar recibo, sim, e colocar
as coisas a limpo para que essa situação não perdure. Se não for assim, 45 anos de sacrifícios serão jogados no
mato, porque esses bens são de difícil reposição. Não há coisa mais difícil do que repor valores tão frágeis, tão
difíceis de conseguir e tão frágeis porque se deterioram, às vezes com uma maledicência, com uma decisão
impensada. Esse episódio, ouvindo as suas explicações, me deixou estupefato! Ele mais mal faz ao Ministério
Público do que a V. Exª, pode ter certeza. É uma pena que esteja ocorrendo isso, não com V. Exª, mas com o Ministério Público, que tantas vezes foi defendido por esta Casa, que defende que ele tenha independência, que
ele tenha liberdade para fazer o serviço, mas um serviço bem feito, não um serviço feito mal e porcamente,
porque isso depõe contra a própria carreira, depõe contra a própria lisura do serviço. É uma pena que esteja
ocorrendo isso num momento em que o Ministério Público tem sido protagonista de tantos sucessos. É uma
pena que não tenha tido esse cuidado. Agora, é muito importante que a Casa se posicione, porque, se isso
ocorreu com V. Exª, se não tiveram cuidado com a honra, com a moral de um Senador com uma carreira de 45
anos, o que acontecerá com o inocente, indefeso e hipossuficiente cidadão? Muito obrigado a V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Eu agradeço a V. Exª.
Não me arrependo, e jamais me arrependerei, de ter feito do meu gabinete de Líder do MDB na Câmara
dos Deputados o escritório, se assim posso chamar, que reunia eminentes e ilustres membros do Ministério Público brasileiro, quando ali escrevemos, se não me engano, o art. 24 da Constituição Federal – não me lembro do
número –, o capítulo todo que, na Constituição Federal, confere os poderes que hoje tem o Ministério Público.
Eu exalto esses poderes e tenho orgulho – eu, como Líder do MDB na Câmara durante a Constituinte,
juntamente com Ibsen Pinheiro, Luiz Fernando Fleury, ex-governador de São Paulo, o Procurador Marrey, de
São Paulo – de termos construído esse capítulo que dá os poderes ao Ministério Público. O ex-Procurador-Geral
que nos deixou agora, Dr. Gurgel, foi outro com quem, ali no nosso gabinete, nós construímos aquele capítulo.
Se hoje uns exacerbam esse poder, praticam injustiças, se, no varejo, as prerrogativas do Ministério Público podem estar sendo exacerbadas, no atacado, a democracia brasileira está sendo construída com esses
poderes que tem o Ministério Público brasileiro.
V. Exª faz uma apreciação muito importante. É preciso corrigir os desvios, mas eu lhe digo: eu tenho orgulho de ter participado da redação dos dispositivos que garantem a força investigatória do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Com a palavra, o Senador Lasier Martins.
O Sr. Lasier Martins (Bloco Apoio Governo/PDT – RS) – Eminente Senador Luiz Henrique, também me
apressei para chegar a tempo de lhe prestar apoio contra isso que é um absurdo. Chama-me atenção, Senador
Luiz Henrique, o momento em que se traz essa abertura de inquérito. Terá sido por que V. Exª concorreu à presidência do Senado? Agora, há outra coisa que me chama atenção na defesa preliminar que o senhor já manifestou: essa paciente, carente de cirurgia, acabou indo para um hospital privado. Ora, não se concretizou nenhum
crime de advocacia administrativa. Poderíamos, forçando muito a barra, admitir que pudesse ter acontecido
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uma tentativa de advocacia administrativa. Então, chama-me a atenção que o Procurador-Geral da República,
Janot, em um momento em que se acha inteiramente envolvido, assoberbado com o escândalo da Petrobras,
tenha tido tempo para algo tão pequeno e tão discutível. Então, diante de uma história longa como a de V. Exª
na atividade pública, de uma trajetória bonita e produtiva, outra não deveria ser a atitude destes que aqui se
sucedem trazendo seu apoio e solidariedade, aos quais eu me junto. Meus cumprimentos.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço, de coração, a V. Exª, Senador Lasier.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Senador Luiz Henrique, este é um dos fatos que acontecem que nos demandam muito esforço para encontrar uma explicação,
uma explicação de como uma Justiça lerda como a que nós temos se apressa num caso desses.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Foi tudo muito rápido...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Rapidíssimo, rapidíssimo!
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Chegou aqui em fevereiro e, no dia 1º de abril, fui
agraciado com essa notícia.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Como explicar que, neste País, paciente
que precisa de atendimento não o consegue na hora certa, gerando a necessidade de apelar para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, até que alguém – não vou dizer ser este o caso ou não – faz o gesto
de caridade de conseguir um lugar e termina sendo passivo de um processo. Em terceiro: a explicação de que
isso tenha sido com o senhor e não com qualquer outro aqui, porque o senhor tem sido o líder de uma luta
aqui dentro pela democratização do Senado. O senhor lutou contra o golpe de 2 de fevereiro, o golpe que aqui
houve que, ao eleger Renan Calheiros e eleger o Deputado Cunha na Câmara, fez com que eles passassem a
ter um poder acima daquilo que a Constituição determina como equilíbrio entre os três Poderes – porque hoje
não há equilíbrio entre os três Poderes. E o pior é que a deformação do Poder não é dos 81 Senadores, não é
dos 513 Deputados: é das direções do Congresso, impondo as coisas que elas querem. É muita coincidência
tudo isso, Senador! Agora, isso não diminui em nada o prestígio e o respeito que todos nós temos pelo senhor.
O que isso faz é nos entristecer. Temos um Sistema Único de Saúde em que as pessoas precisam entrar em fila.
Isso é grave! Furar a fila seria um gesto... Haver fila é algo grave na sociedade. Que seja com o senhor, que seja
tão rápido: isso assusta, isso assusta, porque ficamos sem ter explicações muito claras a não ser aquelas que
tememos que, se virarem verdade, significam que todos nós podemos, amanhã, estar aí no seu lugar por uma
ou outra ação desse tipo. Eu quero aqui manifestar não apenas minha solidariedade, mas minha profunda preocupação de que esse fato tenha acontecido e esteja tentando tocar no senhor. No final, todos sabemos que
não vai tocar de fato, pela sua defesa, pelo tipo de fatos. Não vai tocar, mas vai incomodar muito, vai irritar, vai
provocar, gerar desconfiança na sociedade e, como disse o Senador Reguffe há pouco, vai criminalizar a atividade política. Fica não apenas a minha solidariedade, mas também a minha preocupação com o porquê de
isso estar acontecendo.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª, Professor Cristovam. É realmente
de se pensar o que está por trás disso. Sou eu? Não, eu sou muito pequeno. É o Senado? O Senado é grande.
Mas não será a democracia que se quer atingir? Não será que se quer lançar uma descrença geral sobre o sistema representativo, que nós não representamos o povo e não estamos aqui para defender o bem comum? Não
será uma maquinação para pôr abaixo esse regime representativo? Eu fico a pensar a respeito disso.
O que me trouxe à tribuna foi exatamente aquilo que V. Exª falou: não a minha causa, não é a minha causa, é a causa do Senado, é a causa da própria democracia que está envolta nesse misterioso caso.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Senador Luiz
Henrique, eu vou oferecer a palavra ao último aparteante inscrito, o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Last but not least.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Senador Luiz Henrique, eu não poderia, neste
instante, faltar com a palavra, que julgo absolutamente desnecessária, de solidariedade. V. Exª não precisa da
nossa solidariedade diante da insólita situação que estamos aqui discutindo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver a matéria veiculada no Jornal Nacional. Não pude acompanhar o início do pronunciamento de V.
Exª, mas estamos diante de uma situação surreal, uma acusação de advocacia administrativa, quando se tenta
salvar vidas, quando se exerce o aspecto mais nobre da atividade pública, que é poder ajudar a quem precisa.
Talvez não tivesse agido V. Exª em defesa da vida da sua conterrânea, pudesse hoje estar sendo acusado de
omissão, de não ter tomado providências para socorrer a quem precisava da assistência do Estado, que, pelo
que pude entender, sequer foi concretizada, porque a paciente foi atendida, ao final, em um hospital privado.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – E eu não tomei conhecimento do caso, não sabia.
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O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Não sabia?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Fui saber no dia 1º de abril, pelo blogue de uma
emissora de televisão.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Então, fica aqui toda a preocupação que temos
neste instante, para que possamos entender o momento grave, de fato, que a democracia representativa enfrenta, com todas as análises que foram feitas, mas mantenha-se tranquilo, como V. Exª está. Ao fim e ao cabo
desse procedimento, não restará outra decisão senão, obviamente, a sua absolvição diante da situação que
chega à raia do surrealismo, de algo esdrúxulo. Do contrário, vai-se dizer “Olha, não assuma nenhuma função
executiva mais no Brasil, não seja prefeito, não seja governador de Estado, sob pena de estar naturalmente
sendo compelido a exercer uma atividade de altíssimo risco”. É um desestímulo para as novas gerações o que
acontece diante de uma trajetória como a que V. Exª construiu ao longo de seus 45, 50 anos de vida pública.
Receba meu fraterno abraço, a solidariedade e a compreensão plena de que, ao final desse processo, o resultado será, obviamente, o arquivamento ou a absolvição, porque, no mérito, não há como alguém imaginar que
um governador possa ser condenado pela assistência médica a um paciente num hospital público ou privado.
É de um surrealismo tamanho que não há como imaginar que haja condenação por um gesto de correção, de
solidariedade e de prestação de serviço, a socorro de uma vida humana.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente... Senador Luiz Henrique...
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Quero agradecer, Senador Fernando Bezerra. Estou
um pouco sem fôlego porque a nossa agenda aqui é corrida, e, desde que o Senador Luiz Henrique começou
a falar, eu estava indo para uma reunião de prefeitos de cidades de fronteira. Como sou de um Estado, como
diz o Senador Moka, de fronteira com dois países, o tema também tem relevância. E vi quando V. Exª disse que
era o último aparteante o Senador Cássio Cunha Lima, mas pensei: “Vou chegar lá em tempo de falar com o
Senador Luiz Henrique”. Quero dar um testemunho pessoal, primeiro por conhecer a trajetória do Senador.
Esse fato está sendo importante para o senhor ter a noção exata de quanto seus colegas Senadores e o País o
respeitam. Às vezes, há males que vêm para bem, Senador Luiz Henrique, mas não era preciso, evidentemente, um episódio tão lamentável quanto esse, em que instituições que nos cobram comportamentos e atitudes
também tenham agentes que não fazem e não cumprem com seu dever constitucional e ético. Então, temos
de ter cuidado e usar a mesma régua para todas as instituições e para todos os agentes que compõem as instituições, seja do Congresso Nacional, seja do Senado, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário ou do
Poder Executivo. Não podemos estabelecer um critério de julgamento para uns e outros, de forma diferente. É
muito importante que o critério de exigência de virtudes e honestidade para nós, Parlamentares, seja o mesmo nas outras instituições. Por isso, eu também fiquei chocada com o que está acontecendo hoje nessa sua
manifestação, Senador. Chocada não só por conhecê-lo, mas chocada, sabe por quê? Porque, com muita frequência, no meu Estado, pessoas que sofrem acidentes e que ficam traumatizadas, com sequelas gravíssimas,
pedem internação para tratamento no Hospital Sarah Kubitscheck. Quantos dos senhores aqui não passam
pela mesma situação? E eu mando cartas escritas, porque tem que ser transparente isso. Quando li a matéria,
Senador Luiz Henrique, eu pensei: “Será que eu também serei, da mesma forma, acusada de estar me valendo
da minha condição de Senadora para pedir a internação de uma pessoa que precisa em um órgão?”. Aliás, essa
é uma fundação, a Sarah Kubitscheck, fantástica. E de outras tantas, Senador. E se nós não fizermos isso, não
estaremos cumprindo com a nossa missão. Nunca passará por sua cabeça pedir que haja fura-fila para ninguém.
Então, Senador, eu vim aqui apenas para lhe dizer que é lamentável o que aconteceu. E nem quero imaginar
o que está por trás disso. É muito triste, na hora em que nosso País deveria estar concentrado na solução dos
graves problemas nacionais. Esta tarde mesmo, estaremos aqui discutindo uma questão seriíssima, que é a
questão federativa, da relação da dívida, do novo indexador que votamos, um projeto do Governo que veio
para cá. Os Estados estão à míngua, os Municípios estão arrasados financeiramente. E nós estamos fazendo
esta manifestação a V. Exª para dizer que é preciso que os agentes públicos de todas as instituições tenham
responsabilidade, e que o mesmo grau de cobrança que fazem a nós que façam também aos seus pares. A minha solidariedade, Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª o esforço que fez para chegar
aqui. Eu a vi ofegante ao microfone, V. Exª veio correndo. Para mim é comovente. Obrigado pela solidariedade.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Senador Randolfe, ouço V. Exª com muito orgulho.
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Quero dizer a V. Exª que feliz será esta Nação se milhares de jovens como V. Exª adentrarem a vida pública e exercerem a vida pública com a dignidade com que V. Exª exerce. Eu sempre tenho lhe dito em particular
e quero lhe dizer em público que V. Exª é o futuro desta Casa, é o futuro desta República, é o futuro da política
deste nosso País.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Senador Luiz Henrique, agradeço-lhe. Eu não poderia deixar de me associar a tantos outros colegas desta Casa, que, neste momento, ao
utilizarem os seus microfones, hipotecam... Como já disse o Senador Cássio Cunha Lima, V. Exª não precisa
de solidariedade, mas todos aqui apresentam para o Brasil as credenciais de quanto confiam em V. Exª. É
lógico, Senador Luiz Henrique, que, em um Estado de direito, em que prevalece o império da lei, ninguém
está acima da lei. Às vezes é até bom acontecerem episódios como esse, porque vão mostrar – não que fosse
preciso – a retidão da condução política de V. Exª, da história de V. Exª. V. Exª foi governador dos catarinenses e é referência pelo governo que fez: democrata e probo. V. Exª chega ao Senado da República depois
de uma vasta experiência política, de uma vasta experiência em ocupar postos políticos, e ninguém pode
fazer uma acusação de improbidade contra V. Exª. Portanto, Senador Luiz Henrique, eu quero me associar
ao que já foi testemunhado pelos demais colegas. Desça dessa tribuna consciente de que essa questão não
só não manchará a sua biografia, como será um testemunho a mais da trajetória de V. Exª. V. Exª é daqueles
homens públicos que nós aqui podemos dizer que nos responsabilizamos por sua conduta. E eu devolvo o
elogio dizendo: quem dera a composição do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional, fosse repleta de
homens públicos com a trajetória de V. Exª. Não só é descabida a acusação que pesa sobre V. Exª; mais do
que isso, essa acusação também servirá para provar mais uma vez a trajetória de V. Exª como homem público. E é uma trajetória, Senador Luiz Henrique – eu testemunho e lhe digo –, que inspira principalmente nós
que somos Parlamentares mais jovens desta Casa.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª. E peço desculpas, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Senador Luiz
Henrique, antes de V. Exª deixar a tribuna desta Casa, quero manifestar a alegria que tive por estar presidindo
a sessão do Senado Federal no momento em que V. Exª veio à tribuna para expressar sua indignação com o
lamentável episódio que V. Exª já detalhou e já abordou.
V. Exª foi aparteado por 16 Senadores e Senadoras de todas as regiões do Brasil, de praticamente todos
os partidos com assento nesta Casa. O que me cabe aqui dizer é que Santa Catarina o conhece muito bem e o
Brasil o respeita e o admira.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª e a todas as Srªs e os Srs. Senadores...
O Sr. Raimundo Lira (Bloco Maioria/PMDB – PB) – Sr. Presidente, eu ainda gostaria que o Senador Luiz
Henrique concedesse um tempinho para eu fazer um aparte bem curtinho, porque, a exemplo da Senadora
Ana Amélia,...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Com grande prazer, meu colega Senador Raimundo
Lira, de tantas lutas.
O Sr. Raimundo Lira (Bloco Maioria/PMDB – PB) – A exemplo do que aconteceu com a Senadora Ana
Amélia, eu estava em um hotel no interior, chamado Brejo das Freiras, a 30 quilômetros de Gajazeiras, cidade
do interior da Paraíba, e me desloquei em meu automóvel, com um cunhado meu, um médico. Quando nós
chegamos na estrada, havia um tumulto, muita gente. O que aconteceu? Um acidente, um cidadão da zona
rural havia se acidentado. Ele estava em uma bicicleta e um veículo bateu nele, deixando-o todo machucado.
Eu perguntei: “Está passando tanto carro aqui e ninguém leva esse rapaz?”. Disseram: “Não, o pessoal para, mas
não quer sujar o carro de sangue”. Eu estava com meu cunhado médico, Olívio Bandeira. Procuramos saber se
havia algum parente, coloquei o rapaz no carro e fui levá-lo ao hospital. Pedi que o hospital o atendesse em
emergência. Imaginem! Hoje, eu ficaria intimidado de fazer um gesto dessa magnitude. Quero dizer a V. Exª,
para encurtar, porque a sessão precisa continuar, que V. Exª fique tranquilo. O seu nome, a sua trajetória, a sua
vida, a sua história política são maiores do que isso. São acidentes que acontecem. Às vezes, quando acontece
alguma coisa ruim em minha família, a minha mulher diz: “Sabe por que aconteceu isso? Para nós nos lembrarmos que existe Deus, para nos lembrarmos que não há perfeição na vida humana”. Então, V. Exª pense dessa
forma e releve isso. Não deixe que a indignidade machuque o seu coração, a sua mente, a sua bondade, porque
V. Exª é maior do que tudo isso, Senador Luiz Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Senadora
Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Senador Luiz Henrique...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Já concederei o aparte a V. Exª.
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Lembro-me, Senador Raimundo Lira, do episódio que atormentou a vida do grande Humberto Lucena.
E falo isso para homenagear a Paraíba.
O grande Humberto Lucena recebeu uma acusação injusta, e eu vivenciei, na casa dele, com a sua família, o amargor que aquilo lhe provocou.
Por isso é importante que nós tenhamos, como eu disse, uma mudança comportamental neste País,
principalmente em relação aos homens públicos, porque, para chegar aqui, é uma longa trajetória, são muitos
embates. A nossa vida vai para um raio X, e o raio X vai para a janela, para todos verem a imagem que nele se
reflete. Para chegar aqui, cada um dos senhores passou por um verdadeiro turbilhão de lutas, e isso tem que
ser respeitado neste País.
Concedo aparte à Senadora Lúcia Vânia, com grande prazer.
A Srª Lúcia Vânia (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Senador Luiz Henrique, eu não poderia deixar também
de expressar aqui a nossa solidariedade a V. Exª. Para nós, que conhecemos a sua trajetória, a sua seriedade, a
sua lisura, é surpreendente uma acusação dessa natureza, mas receba o nosso abraço, o nosso carinho e, acima de tudo, o reconhecimento de que V. Exª não precisa dar a esta Casa explicações, o comportamento de V.
Exª fala por si. Muito obrigada.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Agradeço a V. Exª, agradeço a paciência do Sr. Presidente, meu companheiro de tantos anos, Fernando Bezerra Coelho.
Obrigado, de coração, mas termino dizendo: não sou eu, é o Senado como um todo que está em jogo
nesta questão.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Bezerra Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Convoco à
tribuna o Senador Lindbergh.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – A Senhora Presidente da República adotou, em 31 de março de 2015, e publicou no dia 1º de abril do mesmo ano, no Diário
Oficial da União, a Medida Provisória nº 673, de 2015, que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências”.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, e do art. 10-A do Regimento Comum, foi constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição
será publicada na forma regimental.
O calendário de tramitação da Medida Provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão mista:
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira

1.

Omar Aziz

2.

Sérgio Petecão

3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PP)
Humberto Costa

1. Telmário Mota

Acir Gurgacz

2. Walter Pinheiro

Benedito de Lira

3. Lindbergh Farias

Paulo Rocha

4. Fátima Bezerra
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Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima

1. Aloysio Nunes Ferreira

Paulo Bauer

2.

Ronaldo Caiado

3. José Agripino

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
José Medeiros

1.

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor

1. Blairo Maggi

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani

1. Arnaldo Faria de Sá

Jovair Arantes

2. Josué Bengtson

Wilson Filho

3. Baleia Rossi

Antonio Brito

4. Daniel Vilela

PT
Sibá Machado

1. Alessandro Molon

Ságuas Moraes

2. Afonso Florence

PSDB
Carlos Sampaio

1. Nilson Leitão

Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB / PTC / PSL / PTdoB
Celso Russomanno

1. César Halum

PSD
Rogério Rosso

1. Paulo Magalhães

PR
Maurício Quintella Lessa

1. Wellington Roberto

PSB
Fernando Coelho Filho

1. Paulo Foletto
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DEM
Mendonça Filho

1. Efraim Filho

PROS*
Domingos Neto

1. Rafael Motta

_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
É o seguinte o calendário:
– Publicação no DOU: 1º/04/2015
– Designação da Comissão: 07/04/2015
– Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
– Emendas: até 07/04/2015 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU
de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de
15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 28/04/2015(até o 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 28/04/2015
– Prazo no SF: de 29/04/2015 a 12/05/2015 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 12/05/2015
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 13/05/2015 a 15/05/2015 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 16/05/2015 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 30/05/2015
É o seguinte o ofício da liderança:
GLBSD – Of. nº 45/2015
Brasília, 7 de abril de 2015
Assunto: Substituição de Membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador José Medeiros
para compor como membro Titular a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 673, de 2015.
Respeitosamente, – Senadora Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Com a palavra, o Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Presidente Fernando Bezerra, existe uma grande preocupação na sociedade, e eu, como
Senador da República, associo-me a essa preocupação em relação a uma pauta conservadora sendo construída neste Congresso Nacional, em especial pela Câmara dos Deputados.
Toda semana é uma surpresa; só que, Sr. Presidente, dessa vez, o Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, a meu ver, passou de todos os limites! Querer bater no peito e dizer que vai votar esse projeto de
regulamentação da terceirização significa, na verdade, discutirmos direitos conquistados pelos trabalhadores
sob o governo de Getúlio Vargas. Querem driblar a CLT.
O Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, de autoria do Deputado Federal Sandro Mabel, legaliza a contratação
de prestadoras de serviços para executar atividades-fim em uma empresa e livra a empresa de qualquer responsabilidade pelos funcionários da prestadora. Hoje, Sr. Presidente, a Justiça do Trabalho limita a terceirização
às atividades-meio da empresa e exige que a empresa arque com os encargos trabalhistas dos funcionários da
terceirizada, caso esta dê um calote em seus funcionários. Ou seja, o que o projeto faz é criar uma via paralela
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à CLT. De uma hora para outra, uma empresa, para fugir de impostos e tributos, pode optar por contratar exclusivamente pelo mecanismo de terceirização.
Estudo do Dieese, em parceria com a Central Única dos Trabalhadores, registra que, em média, um trabalhador terceirizado trabalha três horas a mais por semana e ganha 27% menos que o empregado direto.
No setor elétrico, por exemplo, a taxa de mortalidade de um funcionário de uma prestadora é três vezes
superior à de um trabalhador de uma empresa contratante.
Sr. Presidente, eu começo a escutar argumentos de empresários e de setores deste Parlamento que
começam a dizer que o problema da competitividade das empresas brasileiras é o alto custo do trabalho.
Foi o que nós tivemos no governo do Presidente Lula e no Governo da Presidente Dilma. Reajustes de salário mínimo e reajustes do salário do trabalhador estão fazendo as nossas empresas perderem competitividade. Isso é balela!
Na verdade, um dos motivos que atrapalhou a competitividade das nossas empresas – e o maior deles
– foi a questão do câmbio. O nosso real estava muito valorizado, isso dificultava as nossas exportações, e nós
não tínhamos condições de concorrer também com os importados que chegavam ao Brasil.
A questão do câmbio começa a ser resolvida com a desvalorização do real frente ao dólar. Agora, sinceramente, dizer que o problema da competitividade brasileira está relacionado ao alto custo do trabalho, ao salário
do trabalhador brasileiro, e falar em precarização, porque o resultado da regulamentação dessa terceirização
é precarização das relações trabalhistas... Eu quero dizer que nós vamos resistir nas ruas, resistir neste Senado
Federal, na Câmara dos Deputados, porque volto a dizer: Eduardo Cunha pode ser Presidente da Câmara dos
Deputados, mas não vai rasgar a nossa Constituição, não vai mexer em direitos conquistados com muita luta
pelos trabalhadores desde a época do governo Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, eu tenho falado aqui muito sobre o ajuste, e nós temos dito, sobre esse tema, que é preciso
alguma medida por parte do Governo para que os ricos contribuam com esse ajuste, com esse equilíbrio fiscal.
Nós temos uma tributação das mais regressivas do mundo. Eu quero, aqui, trazer alguns dados aos senhores: os
10% mais pobres do Brasil gastam 32,8% dos seus rendimentos com impostos; os 10% mais ricos contribuem
com 22,7% da sua renda. Todo mundo sabe que quem paga muito imposto neste País são os mais pobres, os
trabalhadores assalariados. O trabalhador assalariado paga até 27,5% de imposto de renda, ganhando quatro
mil e poucos reais – 27,5% de imposto de renda. Pois bem, todo mundo sabe que um executivo de uma grande
empresa não paga esse imposto de renda porque ele é pessoa jurídica; paga, no máximo, 15%.
Nós temos ainda uma outra anomalia: o Brasil é um dos poucos países do mundo em que há isenção de
tributos para distribuição de lucros e dividendos. Então, é muito comum que um sócio de uma empresa receba
um salário muito pequeno e receba lucro. Quanto ele paga?
Ele paga zero.
Volto a trazer outro dado aqui. Nós temos 49% da nossa carga tributária vindos de impostos indiretos,
ou seja, sobre o consumo de bens e serviços – 49,73%.
Na OCDE, esses impostos indiretos respondem por apenas 30% da carga tributária.
Agora, sobre renda e patrimônio – vejam bem –, somente 17,8% da nossa arrecadação é de tributação
sobre renda e patrimônio. Sabe quanto é na OCDE? Estou falando aqui de Alemanha – vou citar os dados dos
países aqui –: algo em torno de 70%, 75%.
Então, nós somos um país que, na verdade, não tributa renda e o patrimônio.
Lá na OCDE, em relação ao imposto de renda, a alíquota máxima é de 42,5%. A nossa aqui é de apenas
27,5%. Entre os países do G20, nós somos o terceiro em tributação regressiva, que menos taxa os mais ricos.
E a gente está vendo que este debate está ganhando o mundo.
Nos Estados Unidos, em 2015, uma proposta do Obama prevê elevação da alíquota de imposto de renda
de 23,8% para 28%, para casais que ganham acima de US$500 mil anuais. Outra proposta do Governo Obama
é estabelecer uma nova taxa para os bancos com ativos acima de US$50 bilhões.
Na França, em 2013, Hollande, propôs uma taxa de 75% sobre as rendas anuais superiores a €1 milhão.
A Itália impôs, em 2013, uma taxa extra de 5% sobre as rendas superiores a €90 mil e de mais de 10%
acima de €150 mil, além de um aumento de imposto sobre aplicações financeiras para 20%.
Pois bem, o que nós queremos nesta discussão do ajuste, do equilíbrio fiscal? E falamos em todas as reuniões com membros do Governo. É que o Governo escolha. Há um conjunto de propostas. Qual seria melhor
para ele?
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O imposto sobre grandes fortunas. Há 15 dias atrás o economista Amir Khair, ex-Secretário da Fazenda
no Município de São Paulo, apresentou numa entrevista um estudo em que ele previa uma arrecadação com
o imposto de grandes fortunas de algo em torno de R$100 bilhões.
Nós temos o Imposto Territorial Rural, que é muito baixo, temos impostos sobre herança.
Sabem, aqui... Estou falando da Alemanha, não estou falando de nenhum país socialista: na Alemanha,
o imposto sobre herança e transmissão de capital é de 40%. Sabem qual é a média aqui no Brasil? De 2% a 4%.
Muito pouco!
Mas, se o Governo não quiser entrar por esse caminho da herança, da tributação de grandes fortunas,
há outros. Basta reverter medidas regressivas tomadas no período do governo Fernando Henrique Cardoso,
porque é preciso que se saiba: no final de 1995, houve um pacote que, na verdade, transformou a nossa tributação, que já era muito injusta, em mais injusta ainda.
O que fez o governo Fernando Henrique Cardoso? Primeiro, isenção de tributos para a distribuição de
lucros e dividendos. Sabem de quanto é esse imposto na Alemanha? É de 41%. Sabem quanto é na Itália? É
de 36%. Sabem quanto é nos Estados Unidos? De 31%. Antes dessa isenção de lucros e dividendos, seja para
brasileiros ou para estrangeiros, para remessa exterior também, antes dessa mudança, a alíquota era de 15%.
Diante dessa medida, passou a ser comum que os sócios ou proprietários de empresas declarem o recebimento de baixíssimo pro labore – salário – no imposto de renda e elevados valores a título de lucros e dividendos.
Assim, os sócios e proprietários pagarão muito pouco ou não pagarão imposto de renda, já que esse incidirá
apenas sobre o pro labore declarado.
Essa prática permitida pela legislação dá tratamento tributário desigual e injusto a contribuintes. Essa
foi uma medida tomada por Fernando Henrique, mas houve outras: a tributação de lucros de empresas –
o imposto de renda de pessoas jurídicas era de 25% e caiu para 15% naquele período –; havia uma tabela
progressiva que também foi extinta; a instituição de modalidade dos juros sobre capital próprio, um artifício utilizado para reduzir a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
Naquele período também do governo Fernando Henrique Cardoso havia uma alíquota de imposto
de renda de 35%. Eles retiraram essa alíquota de 35%, o que acaba agravando essa distorção em que um
trabalhador, um assalariado que recebe R$4 mil paga 27,5% e o caso que citei aqui, de quem é pessoa jurídica e paga 15%.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, concluo dizendo que aqui é uma grande cesta de possibilidades para o Governo Federal em relação ao ajuste fiscal, ao equilíbrio fiscal.
Nós, do PT – e essa é a posição do Diretório Nacional do Partido –, vamos continuar lutando pela taxação das grandes fortunas ou para a escolha de outra medida nessa cesta de projetos, para que transforme a
tributação brasileira em algo mais progressivo e mais justo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. Fernando Bezerra Coelho deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Aloysio.
Eu vou conceder a palavra, antes de começarmos a Ordem do Dia, para rapidíssimas comunicações, aos
Senadores Ataídes, Hélio José e Lídice da Mata.
Senador Ataídes, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
Faço um apelo aos Senadores e às Senadoras que estão em outras dependências da Casa que, por favor,
venham ao plenário. Nós vamos daqui a pouquinho começar a Ordem do Dia.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Há uns dez minutos, entreguei à Diretoria da Mesa desta Casa o pedido da CPI da Operação Zelotes, com
32 assinaturas. E eu queria fazer um breve relato.
O Carf, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é um tribunal da Receita Federal composto por 360
conselheiros, dos quais 216 titulares e 144 suplentes, sendo metade indicada pelo Ministério da Fazenda e metade pelas confederações e sindicatos.
Essa operação, designada e criada pela Polícia Federal juntamente com o Ministério Público, denominada Operação Zelotes, significa ter zelo pela coisa pública, sob a batuta do Procurador da República Frederico
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Paiva e do Delegado da Polícia Federal Marlon Cajado, que presidiu o inquérito, e do Dr. Oslain Santana, Diretor
de Combate ao Crime Organizado.
Sr. Presidente, nos últimos dias, a imprensa tem relatado várias situações sobre essa Operação Zelotes.
O Estadão, no dia 26/03/2015, disse que o prejuízo já apurado já ultrapassa os R$5,7 bilhões e a estimativa é algo acima de R$19 bilhões. Também houve apreensão de R$1,8 milhão, em dinheiro vivo, sendo R$800
mil apenas com o Conselheiro Leonardo Manzan, genro de Otacílio Cartaxo.
A Veja, no dia 26 de março, também disse: “Conselheiros ofereciam manipulação do andamento dos
processos, pedidos de vista, exames de admissibilidade de recursos e decisões favoráveis no julgamento de
recursos de multas tributárias em troca de propina”.
O Dr. Oslain Campos Santana deu a seguinte declaração – entre aspas: “Essa investigação é uma das
maiores, se não a maior, de uma organização criminosa especializada em sonegação fiscal no Brasil, pelos valores e pelo modus operandi”.
O Estadão, no dia 28/03/2015, publicou que foram citados como investigados os bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual e Bank Boston e as montadoras Ford e Mitsubishi, a gigante da alimentação BR Foods, a
Petrobras, a Camargo Correia, a Light do Rio, a RBS e a Gerdau. Em oura reportagem, citou, inclusive, um partido político, que é o PP, a TIM e a Leão & Leão, ligada a Antônio Pallocci.
A Veja também disse, no dia 28/03/2015, que, segundo o Procurador da República Frederico Paiva, a
partir de uma denúncia, em 2013, começou, então, esse inquérito policial.
E o Estadão também disse, no dia 30/03/2015, que delegados que atuam nas investigações defendem
a extinção do Carf.
E, segundo o Estadão do dia 2 de abril de 2015, houve grampo sobre o Conselheiro Paulo Roberto Cortez, que disse – aspas: “O Carf tem de acabar, não pode. Quem paga imposto é só os coitadinhos (sic)”. Olha só,
e nós já sabemos disso muito bem. E ele continua, a degravação: “Quem não pode fazer acordo, acerto – não
é acordo, é negociata – se f...”.
E o Conselheiro Paulo Cortez continua dizendo:
Eles estão mantendo absurdos contra os pequenininhos, e esses grandões estão passando tudo livre, isento de imposto. É só pagar taxa.
Não pode isso aí. Virou balcão de negócios. Dá vergonha, cara.
Isso é uma degravação.
Enfim, Sr. Presidente, o Estadão também disse, no dia 04/04/2015: “A PF indica que ex-Secretário da Receita, Otacílio Cartaxo, participou de esquema de propina no Carf”.
Veja, no dia 04/04/2015:
Erenice Guerra [a famosa Erenice Guerra] se associou ao Conselheiro e Advogado José Ricardo da Silva
para defender os interesses da Huawei, gigante chinesa que discute no Carf um débito de R$705,5
milhões. Em caso de êxito, Erenice receberia 1,5% do valor que a empresa deixaria de recolher aos
cofres públicos, ou seja, R$10 milhões.
O Globo: “Pelo menos 24 conselheiros, ex-conselheiros, advogados e lobistas são investigados”.
O Globo também diz: “O Conselheiro Paulo Roberto Cortez, peça-chave nas investigações da PF, pode
fechar acordo de delação premiada”. Olha aí!
Folha de S.Paulo, no dia 31/03/2015:
Um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos no Brasil.
Zelotes: [já se descobriu um buraco de] R$5,7 bi.
Lava Jato: R$2,1.
Mensalão: R$141 milhões.
Ou seja, o mensalão deixou de ser um gigante e passou a ser um anão, diante desse escândalo da Operação Zelotes.
Esse julgamento era composto por três membros do Ministério da Fazenda e três representantes dos
contribuintes, indicados pelas confederações e sindicatos. Aqui está o Sistema S, que indicava os seus membros.
Em caso de empate – olha só esta decisão –, como cada turma era composta por seis integrantes, havia
o voto minerva. Esse voto minerva, então, poderia decidir o débito de R$500 milhões, R$1 bilhão. Olha que
barbaridade esse método adotado por esse conselho, por esse pseudoconselho de zelo da coisa pública!
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E para não me alongar mais, Sr. Presidente, havia até uma tabela de preço que a Folha de S. Paulo conseguiu verificar. A tabela de preço era da seguinte forma: para a análise de recurso, eles cobravam R$300 mil;
para pautar um processo, R$200 mil; para vista do processo, R$50 mil.
Lá passou a ser, realmente, um balcão de negócios. A investigação tem 74 processos sob suspeita e, em
12, já se tem evidências concretas de desvio.
Eu quero aproveitar aqui, Sr. Presidente, para agradecer esta oportunidade por me ter dado a fala e também parabenizar o Dr. Marlon Cajado, da Polícia Federal, o Dr. Oslain Santana e o Procurador da República, Dr.
Frederico Paiva, pelo trabalho desenvolvido.
Nós vamos, então, instalar essa CPI, vamos montar uma boa equipe, vamos dar satisfação ao nosso povo
brasileiro e vamos lutar com todas as forças para conseguir retornar aos cofres públicos o dinheiro que é do
povo, que eu acredito que não é R$19 bilhões, como está informando a imprensa. Eu acredito que esse rombo, essa fraude, esse desvio do dinheiro público é acima de R$30 bilhões. E, se a gente conseguir retornar isso
aos caixas do Erário público, vai ajudar muito a nossa saúde, a nossa educação e a nossa segurança, e, aqui, o
Governo não precisa nem aumentar mais impostos, só aqui são R$30 bilhões, no mínimo.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, nós tínhamos
combinado de dar a palavra ao Senador Hélio José, se V. Exª permitir, e, em seguida, daremos a palavra a V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Claro.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PSD – DF. Sem revisão do orador. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, nesta tarde, para chamar a atenção das autoridades competentes sobre o alto índice de atropelamentos, envolvendo veículos e ciclistas, que vêm acontecendo diariamente na nossa cidade, na nossa querida Brasília.
Na última sexta-feira, o vigilante Fabrício Torres foi mais uma vítima, enquanto pedalava na L4 Norte.
Fabrício Torres pedalava quando foi atingido por um carro guiado por um motorista bêbado. Ele foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia para tirar um coágulo no cérebro, mas não resistiu, Sr.
Presidente. Ele foi atingido pelo carro de um motorista que estava totalmente embriagado e que tentou fugir
do local do acidente.
Ciclistas do Distrito Federal fizeram manifestações, ontem, para pedir paz no trânsito. Os ciclistas pedalaram da Vila Planalto, região onde a vítima morava, até o local do acidente.
A topografia quase plana de Brasília favorece o uso, cada vez maior, desse meio de transporte saudável e
que não polui o meio ambiente, que é exatamente o ciclismo. Isso sem contar que andar de bicicleta constitui
alternativa para a retirada de grande parte dos automóveis das ruas.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há necessidade de políticas públicas orientadas para
a construção de ciclovias e ciclofaixas nos locais de maior incidência de acidentes, além da promoção de
campanhas educativas voltadas à conscientização da população quanto à necessidade de proteção ao ciclista no trânsito.
Era isso o que eu queria comunicar à população de Brasília
E eu gostaria de anexar essa reportagem do Correio Braziliense, que ilustra perfeitamente essa tragédia
que está acontecendo contra os nossos queridos ciclistas, contra as pessoas que procuram fazer exercício, procuram caminhar de forma saudável no Distrito Federal.
Para finalizar, eu quero fazer um convite a todos os meus pares, a todos os colegas, Srªs e Srs. Senadores, e ao nosso Presidente: amanhã, às 9h30, no Salão Nobre desta Casa, vamos lançar a Frente Parlamentar
da Infraestrutura. Já me confirmaram a presença o Sr. Ministro dos Transportes, Carlos Rodrigues, e o Sr. Ministro das Cidades, Kassab. E eu gostaria que todos pudessem estar presentes. S. Exª o Sr. Presidente também
vai estar conosco, amanhã, a partir das 9h30, no Salão Nobre, para o lançamento da Frente Parlamentar da
Infraestrutura.
Era isso o que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR HÉLIO JOSÉ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Ciclovia, onde a bike não é bem-vinda.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra, antes do Senador
Cássio, à Senadora Lídice da Mata. Em seguida, V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Senador Cássio,
perdoe-me, mas ele já havia me prometido antes. Obrigada.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra para, em nome do nosso Bloco, registrar a data de hoje, 7 de abril, o Dia
do Jornalista. Nós gostaríamos de fazer nossas homenagens a esses profissionais que ajudam a fortalecer a
democracia no nosso País e informam a população.
Nesse sentido, queremos parabenizar a equipe da TV Senado, da Rádio Senado, do Jornal do Senado e
todos os outros meios de comunicação que atuam na nossa Casa e no País inteiro e fazer disso também o nosso compromisso com a liberdade de manifestação, de expressão no País, além de usar a tribuna para apelar.
Nós, em 2012, votamos aqui a PEC que regulariza a carreira de jornalista, que está na Câmara dos Deputados.
Gostaria de solicitar a V. Exª o empenho para que, na conversa com o Presidente da Câmara dos Deputados, pudesse fazer com que a Câmara vote a PEC dos Jornalistas, em tramitação naquela Casa. Hoje, a Fenaj e os
31 sindicatos de jornalistas que atuam no Brasil estão mobilizados pela aprovação dessa PEC. E que possamos
ver também esse profissional no outro lado. No lado não apenas da informação da notícia, mas nas dificuldades que tem para informar e informar bem, fazendo com que também nós possamos assumir a luta contra a
violência praticada contra os profissionais de jornalismo no Brasil.
Esse era o primeiro registro, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer.
O segundo é que no dia 2 de abril passado nós comemoramos, na verdade, marcamos dois anos de aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional nº 72, que foi promulgada nesse 2 de abril e se tornou
conhecida como a PEC das Domésticas.
Tive a possibilidade de receber o apoio de todos os Senadores desta Casa para aprovar, como Relatora,
a PEC das Domésticas, sem nenhuma mudança, para que pudéssemos apressar esse processo. E há dois anos
nós lutamos para que efetivamente seja regulamentada essa PEC que estende os direitos dos trabalhadores
do Brasil aos trabalhadores domésticos.
Então, eu gostaria de, portanto, ressaltar essa data, a importante contribuição que o Senado Federal deu
à conquista dos direitos do empregado doméstico no Brasil e reafirmar o nosso compromisso, a nossa luta para
que a regulamentação possa vir logo para estender e garantir a efetividade desses direitos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima, Líder do PSDB. Em seguida, ao Senador Ricardo Ferraço. E vamos começar a Ordem do Dia.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
nome da Bancada do PSDB, encaminho à Mesa, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, ouvido o Plenário, para que seja consignado nos Anais desta Casa, o voto de pesar pelo falecimento do filho do Governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin, que, ao lado de quatro outras pessoas, num trágico acidente, foi vitimado na
última quinta-feira. Um jovem que sempre foi apaixonado pela aviação, como piloto, e que de forma tão precoce perdeu a sua vida ao lado dos quatro outros passageiros do helicóptero.
Então, em nome da Bancada do PSDB, estamos encaminhando à Mesa o requerimento e dirigimos um
apelo à Casa, aos Líderes e a V. Exª para que excepcionalmente amanhã possamos realizar a Ordem do Dia ao
meio-dia, possibilitando que os Senadores da Bancada do PSDB possam se deslocar a São Paulo, onde às 19h30
ocorrerá a Missa de 7º Dia, uma vez que parte da nossa Bancada, em decorrência do próprio feriado da Semana
Santa, não teve condições de estar presente no sepultamento do jovem Thomaz, levando a Dona Lu Alckmin
e ao Governador Geraldo Alckmin as nossas condolências.
Então, dirijo o apelo a V. Exª e aos demais Líderes para que, excepcionalmente, possamos, na data de
amanhã, realizar a Ordem do Dia a partir do meio-dia, possibilitando o deslocamento para São Paulo, para que
possamos comparecer a este ato de fé cristã, de solidariedade e de condolências à família do Governador Geraldo Alckmin e Dona Lu Alckmin diante dessa tragédia que chocou todo o País.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra às Senadoras e aos Senadores, eu quero dizer que o requerimento de pesar proposto pelo Senador Cássio Cunha
Lima e outros Srs. Senadores será apreciado na forma do Regimento. E quero aproveitar a oportunidade para
lamentar e me solidarizar com a família do Governador Geraldo Alckmin.
Diante de tragédias como esta, sabemos que as palavras são insuficientes. Essa tragédia é uma tragédia
dolorida, difícil de superar para todos, especialmente para os pais. Uma perda como esta nos segue por toda
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a vida e é irreparável. Portanto, reitero a minha solidariedade,na certeza de que Deus, na sua infinita bondade,
estará cuidando do jovem Thomaz.
E, não havendo objeção do plenário, nós vamos desde logo definir que a sessão de amanhã, a Ordem do
Dia de amanhã especialmente, ela acontecerá às 12 horas. Nós vamos deixar que haja a reunião da CCJ e, em
seguida, às 12 horas, nós começaremos impreterivelmente a Ordem do Dia, de modo a liberar os Senadores
para que possam comparecer à missa de sétimo dia do Thomaz.
Senadora Lídice da Mata, Senador Capiberibe, Senador Randolfe Rodrigues e Senadora Ana Amélia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, Senador Ricardo Ferraço, que já estava...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Sr. Presidente, para concordar, em
nome do nosso Bloco, com a existência da Ordem do Dia ao meio-dia e também nos associarmos aos votos de
pesar deste requerimento que será aprovado neste plenário.
Nós queremos nos associar a esses votos e lamentar profundamente a tragédia acontecida. Muito obrigada.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Sr. Presidente, quero concordar e
também manifestar a nossa solidariedade juntamente com todos que lamentam profundamente esse trágico
acidente que ceifou a vida do jovem Thomaz, manifestar ao Governador e a sua esposa nosso sentimento e
nossa solidariedade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço e Senador
Randolfe Rodrigues.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Espero que V. Exª não tenha se esquecido de mim,
Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Em seguida V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Quero me associar à manifestação de solidariedade manifestada pelo Líder Cássio Cunha Lima. Quero crer que essa manifestação deve ser ampliada para uma
manifestação não apenas do PSDB, mas uma manifestação do Senado da República, do conjunto dos Senadores,
em função desse momento difícil por que passa a família não apenas do Governador, mas do pai, do esposo, do
chefe de família Geraldo Alckmin em função da tragédia que assolou a sua vida nos últimos dias. Além de solicitar a V. Exª, considerando a relevância da pauta, que nós possamos iniciar, Sr. Presidente, a Ordem do Dia. Nós
temos uma discussão iniciada e que precisamos dar sequência e continuidade a essa deliberação que tem a ver
com o PLS nº 130, que trata da convalidação de incentivos fiscais, mas não apenas isso. Também define regras
e transição para que possamos no tempo dar estabilidade e segurança para um conjunto de empreendedores
que apostaram em investimentos no interior do nosso País, desconcentrando o desenvolvimento econômico.
O apelo que faço é para que V. Exa possa iniciar a Ordem do Dia e nós possamos dar sequência à deliberação do PLS nº 130, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Quero também, Sr. Presidente, como os demais Senadores e Senadoras, aqui manifestar toda a solidariedade à família do jovem Thomaz usando uma expressão que me ficou muito gravada na mente quando o cantor baiano Gilberto Gil perdeu um dos seus filhos.
Gil, naquele momento, disse o seguinte: o que mais dói é que a lógica da vida é de os filhos enterrarem os pais.
Portanto, a inversão é que, naquele momento, Gilberto Gil falava exatamente da dor de, além de interromper
muito jovem uma vida – ele perdia um dos seus filhos –, ele falava exatamente dessa mudança que mexe com
todo mundo, como V. Exa nesse instante acabou de dizer.
Portanto, carregar para o resto da vida uma interrupção que todos esperavam, inclusive no esplendor
da juventude, a sequência natural. Um jovem que tinha acabado de ganhar a sua segunda filhinha, portanto
uma ruptura muito forte para todo e qualquer pai e mãe assistir, uma brutal interrupção de vida como foi a do
jovem Thomaz.
Então, portanto, o acerto de V. Exa em transferir para o meio-dia, liberando todos aqueles que podem
comparecer a essa celebração que na realidade é um momento em que todos vão, de certa maneira, buscando forças em Deus, compreender ou buscar compreender os momentos que efetivamente foram muito duros
para aquela família no final de semana.
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E, assim como o Senador Ferraço, meu caro Senador Renan, quero também dizer da nossa satisfação com
a posição assumida por V. Exa em pautar e, portanto, a certeza de que na tarde de hoje nós daremos sequência
natural à avaliação do projeto de convalidação dos benefícios.
Creio que é de suma importância que nós avancemos nessa importante pauta. O Senado, de uma vez por
todas, Senador Renan, amadureceu esse debate. Creio que é importantíssimo discutirmos alíquota, é importantíssimo discutirmos ICMS, mas urge uma decisão para as questões de ontem, o que foi pactuado, Senador Ferraço, o que foi apresentado como solução para que Estados e Municípios pudessem superar suas dificuldades.
Então, vamos começar por esse passo e, na sequência, chegaremos tranquilamente aos próximos itens.
Portanto, com a certeza de que o povo dos nossos Estados, Senador Renan – da Bahia, de Alagoas, do nosso
Nordeste –, meu caro Lira, aguarda ansiosamente uma resposta do Senado em dizer: “Olha, o que foi pactuado,
o que foi acertado será cumprido e, portanto, nós teremos agora um ambiente jurídico satisfatório para tocar
os nossos empreendimentos no prazo que nós acordamos”. Depois, nós daremos o passo seguinte. Agora é
convalidação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, Senadora Ana Amélia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia. PSOL – AP. Sem revisão do orador.) –
Presidente, eu queria me associar ao voto de pesar do Senador Cássio Cunha Lima, concordar, obviamente,
com a antecipação da Ordem do Dia de amanhã e, em meu nome e em nome do PSOL, solidarizar-me com o
Governador Geraldo Alckmin e com toda a sua família. Mais do que lamentável, tragédias há um padrão para
delimitar o tamanho de uma tragédia como essa para um pai e para uma família.
Obviamente, isso será unânime aqui no plenário. Mas eu queria só fazer este registro meu e do meu Partido, concordando com os dois: a antecipação da Ordem do Dia amanhã, já anunciada por V. Exª, e o pedido
para subscrever o voto de pesar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia e Senador Tasso na sequência.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Renan Calheiros, eu queria, em nome do Partido Progressista, endossar a manifestação e o requerimento do Senador
Cássio Cunha Lima, toda a forma de condução e especialmente cumprimentar V. Exª pela decisão da Mesa do
Senado em acolher a manifestação do Líder do PSDB no requerimento de um voto de solidariedade e da presença dos Senadores na missa de sétimo dia pelo Thomaz Alckmin, apresentando não apenas à família do Governador de São Paulo, um político conhecido, respeitado, mas também às famílias das demais vítimas desse
acidente de helicóptero no Estado de São Paulo.
O tema que nós estamos tratando na pauta do Senado é um tema federativo, é um tema extremamente
relevante, que, como foi salientado aqui pelos oradores que me antecederam, diz respeito até à sobrevivência do espírito federativo do País, pois trata da alteração dos indexadores das dívidas de Estados e Municípios.
Considerando que a capital do Estado de São Paulo, do ponto de vista dos Municípios, é a mais endividada – o
meu Estado, o Rio Grande do Sul, da mesma forma –, o gesto de V. Exª em relação à solidariedade emprestada
ao requerimento do Senador Cássio Cunha Lima me conforta. E também faço esta manifestação em nome do
Partido Progressista, Senador Renan Calheiros.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Tasso Jereissati.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Oposição/PSDB – CE. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros, não poderia deixar também de dar a minha palavra, fazer o meu registro de solidariedade e cumprimentá-lo pela iniciativa de antecipar a reunião de amanhã, para registrarmos a nossa solidariedade ao Governador
Geraldo Alckmin e à Primeira-Dama, D. Lu Alckmin, por essa imensa dor, aparentemente insuportável dor por
que passam neste momento. Como Senador do seu Partido e amigo de longa data do Governador Alckmin, a
solidariedade não é só uma palavra, não é só uma retórica, mas realmente a tentativa de pelo menos minimamente compartilhar essa perda com a família, uma perda que é insuperável. Com certeza, gestos como este,
no Senado, ajudam não a que compreendam, entendam ou aceitem o que aconteceu, mas para que possam
sentir, na solidariedade dos amigos do Senado, um sentimento de conforto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, Senador Blairo
Maggi, Senador Capiberibe, Senadora Marta Suplicy e Senador José Agripino.
Com a palavra V. Exª, Senadora Lúcia Vânia.
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a exemplo do que fez o Senador Tasso Jereissati, quero também aqui me solidarizar com a família
Alckmin, deixando principalmente os meus sentimentos à Lu Alckmin e ao Geraldo, neste momento de grande dor por que passam agora.
Portanto, deixo aqui a minha solidariedade e os meus votos de que Deus dê força para que se recuperem deste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também
quero aproveitar a oportunidade e aqui registrar a minha solidariedade ao Governador Geraldo Alckmin, a sua
família e a todos aqueles que tiveram vítimas naquele acidente fatal da semana passada. Eu imagino – e só
digo imagino – a dor que o Governador Alckmin sente, e as demais famílias, porque todos nós fomos criados,
e somos assim, para enterrarmos e fazermos todo o processo com os nossos pais. Ninguém está preparado
para enterrar um filho ou uma filha.
Então, imagino a dor que esses pais sentem, principalmente o Governador Geraldo Alckmin, que tem
uma vida dedicada ao Estado de São Paulo e que já foi candidato à Presidência da República também – é um
homem que tem história. E eu recebi esta semana, de um amigo que mora no Recife, o Alexandre Lins, e não
sei se ele já recebeu de alguém ou foi ele que escreveu, dizendo da postura do filho do Geraldo Alckmin: um
garoto ainda, de 30 e poucos anos, que, mesmo sendo filho de um governador, ou do Governador do Estado
mais rico da Nação brasileira, procurou construir a sua vida longe dos holofotes da política, sendo um piloto
de helicóptero comercial, mas fazendo e procurando construir a sua vida de forma independente da vida política, e eu gostei muito dessas observações, porque é assim também que faço com a minha família: família de
um lado, negócios de outro e política de outro.
Portanto, quero aqui então cumprimentar o Governador Geraldo Alckmin, a Dona Lu, e deixar o meu
abraço de solidariedade e pesar por esse infortúnio que aconteceu nas suas vidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador João Capiberibe. (Pausa.)
Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu também, como já diversos Senadores e Senadoras fizeram, quero trazer a minha irrestrita
solidariedade, o meu sentimento de pesar ao Governador Geraldo Alckmin, à Dona Lu, Primeira-Dama de São
Paulo, a todos os seus familiares e também aos familiares daqueles que acompanhavam Thomaz durante a
fatídica queda de helicóptero da última quinta-feira. Portanto, em meu nome e em nome de todos que acompanham a trajetória do Governador Geraldo Alckmin em Pernambuco, todos nós ficamos muito consternados
com esse acidente fatal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão da oradora.) – Presidente, eu gostaria de me solidarizar com esse requerimento – e fazer parte dele – de votos de pesar à família do Governador
do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin, à Dona Lu, a todos os familiares próximos a eles, aos amigos e de
dar um testemunho do que ouvi esta semana em São Paulo. Foi um impacto muito forte; independentemente
de classe social, de partido político, afetou a todos os paulistas – e acho que ao Brasil todo –, porque foi uma
tragédia da forma como ocorreu, ceifando tantas vidas num helicóptero de última geração e com uma pessoa
tão jovem, filho de um governador.
E eu acredito que realmente foi uma consternação nacional, mas a dor da família é algo que demora muito
tempo, para passar nunca, mas para diminuir um pouco. E a gente imagina o que estão passando agora Dona
Lu e o Governador. E eu quero me solidarizar com eles, a família também do piloto, Esquerdo, que eu conhecia, e às famílias dos mecânicos, que também devem estar passando por uma situação também muito similar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que nós
observamos, nesta hora, no plenário não é uma coisa comum, porque vários Senadores de vários partidos
estão se manifestando em relação ao falecimento de um homem de 32 anos, que não era autoridade. Aqui é
normal que se renda homenagem a um ex-Senador, a um ex-Presidente da República, a um ex-Ministro, a um
ex-Governador, a alguém que se foi e que seja autoridade. Thomaz Alckmin não era autoridade, mas ele está
recebendo a homenagem de Senadores pelo o que está por trás.
Thomaz Alckmin era piloto de helicóptero de uma cadeia de farmácias do interior de São Paulo. Vivia a
vida como profissional, simples. Ele é a própria imagem e semelhança do que o pai dele, Governador Geraldo
Alckmin, e a mãe dele, Dona Lu, o são.
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Eu, pelo fato de ter relativa proximidade com o casal, estive já várias vezes no Palácio dos Bandeirantes,
na ala residencial. E já comi a pizza do domingo – domingo é dia de pizza, como se fôssemos a uma pizzaria.
No Palácio dos Bandeirantes, o banquete é uma pizza, comida frugal, simples.
E hoje nós estamos homenageando Thomaz Alckmin, filho do Governador do Estado mais poderoso, que
tinha um emprego de piloto de helicóptero e que teve o infortúnio de morrer numa circunstância deplorável.
O que nós estamos, na verdade, é homenageando a imagem do político de qualidade que perdeu um filho, o
que causou muito dor e muito transtorno para o casal.
Não é da natureza humana pai enterrar filho. Ocorreu isso com Geraldo Alckmin, e eu fui surpreendido,
eu fui impactado. Eu estava na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na Semana Santa, quando recebi a notícia.
Eu fiquei sem ação, eu não sabia o que fazer. Procurei um Secretário de Estado, para fazer chegar a Geraldo Alckmin a minha solidariedade. Não consegui acesso a Geraldo Alckmin, mas daqui, do Senado, associo-me à palavra de Senadores e Senadoras de vários partidos para homenagear o casal, para lamentar a morte,
o falecimento de um jovem de 32 anos, que é pai de família, que deixa filhos e para deixar devidamente relevada a imagem de um homem público decente, cujo infortúnio fez com que essa vida, que não era conhecida,
ficasse conhecida pelo Brasil inteiro.
Ao casal, Geraldo e Lu Alckmin, as minhas, as nossas, minhas e de Anita, sentidas manifestações de pesar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apelo a V. Exª para que abra uma brecha na programação que homenageia os povos indígenas do Brasil,
que, neste momento, está-se com dificuldade de encontrar um momento para essa homenagem. Eu recebi aqui
o apelo também do Presidente da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), para recorrer a V. Exª, para
ver se no dia 15 a gente consegue uma brecha para aprestar essa homenagem. E eu também estou solicitando
uma audiência com V. Exª, acompanhado do Presidente da Apib, para amanhã tratarmos um pouco mais, com
mais detalhes, sobre essa possível homenagem do Senado aos povos indígenas do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, Senador Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Eu queria comunicar aos Senadores e às Senadoras que está aberto até o dia 10 de abril o prazo para a
indicação de empresas e empresários para o Diploma José Ermírio de Moraes.
As indicações devem ser enviadas à Mesa do Senado Federal.
A sessão de entrega da premiação será no dia 26 de maio, na semana do Dia Nacional da Indústria.
O Diploma José Ermírio de Moraes, como todos sabem, premia anualmente três empresas, ou empresários, de destaque no setor industrial.
O nome do prêmio, como todos sabem também, é uma homenagem ao empresário José Ermírio de Moraes, que foi Senador da República, integrou esta Casa, entre 1963 e 1971.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Comunico também aos Senadores e
às Senadoras que a Presidência recebeu das Lideranças partidárias os nomes para integrar a Comissão Externa
sobre a Transposição do Rio São Francisco, criada pelo Requerimento n° 40, de 2015, destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras da “Transposição do Rio São
Francisco”, bem como o programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Esses nomes serão publicados na forma do Regimento Interno da Casa.
Ficam designados os seguintes Senadores:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo
(PT – PDT – PP)

Humberto Costa – PT

1. José Pimentel – PT

Benedito de Lira – PP

2.Fátima Bezerra – PT
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Bloco da Maioria
(PMDB-PSD)
Raimundo Lira – PMDB

1.
Bloco da Oposição
(PSDB DEM)

Cássio Cunha Lima – PSDB

1.

Bloco Socialismo e Democracia
(PSB-PCdoB-PPS-PSOL)
Fernando Bezerra Coelho – PSB

1. Lídice da Mata – PSB

Bloco União e Força
(PR-PTB-PSG-PRB)
Elmano Férrer – PTB

1. Eduardo Amorim – PSC

São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 55/2015 – GLDBAG
Brasília, 7 de março de 2015
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. nº 315/2015 – SF e nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os senadores que compõem o Bloco de Apoio ao Governo, para integrarem como Titulares e Suplentes, a Comissão Externa da Transposição do Rio São Francisco. – Senador Humberto Costa, Líder do Bloco de Apoio ao
Governo.
Titulares
Humberto Costa
Benedito de Lira

Suplentes
José Pimentel
Fátima Bezerra

OF. GLPMDB Nº 102/2015
Brasília, 26 de março de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico a indicação do Senador Raimundo Lira
– PMDB/PB para ser o Presidente da Comissão Temporária para Acompanhamento das Obras da Transposição e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CTBHSF, criada pelo Requerimento nº
40, de 2015.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira – Líder do Bloco da Maioria.
Ofício nº 91/15-GLPSDB
Brasília, de abril de 2015
Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 317/15 – SF, indico o Senador CÁSSIO CUNHA LIMA, para integrar, como titular, a
Comissão Externa destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes
às obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional,
popularmente conhecida como – Transposição do Rio São Francisco.
Atenciosamente, – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB.
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GLBSD – Of. nº 37/2015
Brasília, 27 de março de 2015
Assunto: Indicação de Titular e Suplente de Comissão Externa
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que integrarão a Comissão Externa da
Transposição do Rio São Francisco, o Senador Fernando Bezerra, como Titular, e eu, Senadora Lídice da Mata,
como suplente.
Respeitosamente, – Lídice da Mata, Líder do Bloco Socialismo e Democracia.
Of. nº 27/2015 – BLUFOR
Brasília, 30 de março de 2015
Senhor Presidente, Renan Calheiros,
Em atenção ao Of. nº SF/319/2015, indico a Vossa Excelência os Senadores Elmano Férrer (PTB/PI) e Eduardo Amorim (PSC/SE) para comporem, respectivamente, como Membro Titular e Suplente, a Comissão Externa
criada pelo Requerimento nº 40, de 2015, destinada “a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e
procedimentos referentes às obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas
do Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como – Transposição do Rio São Francisco”.
Atenciosamente, com abraço do – Senador Fernando Collor, Líder do Bloco Parlamentar União e Força,
PTB – PR – PSC – PRB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item nº 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130, DE 2014-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência – Requerimento nº 212, de 2015)
Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2014, Complementar, da Senadora Lúcia Vânia, que convalida os atos normativos de concessão de benefícios fiscais
e concede remissão e anistia de créditos tributários referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS).
Pareceres sob nºs 808 e 979, de 2014, da CAE, que teve como Relator o Senador Luiz Henrique, em
primeiro pronunciamento sobre o projeto, favorável, com a Emenda nº 1 na CAE, Substitutivo, que
oferece; e no segundo pronunciamento sobre as Emendas nºs 2 a 15, de Plenário, pela rejeição.
A matéria, como todos sabem, tramita em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 212, de
2015. O projeto constou da pauta da sessão deliberativa, do dia 31 de março, quando teve sua discussão iniciada e adiada para hoje.
Continuação da discussão do projeto e das emendas em turno único. (Pausa.)
Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Vanessa Grazziotin e concedo a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, por ordem de inscrição.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. Com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, vem ao plenário hoje, para nossa deliberação, esse Projeto de
Lei nº 130, de autoria da Senadora Lúcia Vânia, que recebeu parecer, como sempre, competente, criterioso, do
Senador Luiz Henrique.
Esse projeto fere uma das questões mais delicadas da nossa Federação: é o tema dos chamados incentivos fiscais. Incentivos que são concedidos pelos Estados, que, à míngua de mecanismos eficazes de desenvolvimento regional, procuram atrair empreendimentos para o seu território, concedendo às empresas vantagens
em relação às suas obrigações como contribuintes de ICMS.
O Senador Cássio Cunha Lima, num discurso que fez na sessão passada, em que tratamos desse tema,
referiu-se a essa prática como promotora da paz social; que visa gerar empregos, atrair empreendimentos,
desconcentrar o crescimento, especialmente da indústria brasileira, que já foi muito concentrada no Centro-Sul – hoje é menos – e precisa continuar nesse processo de desconcentração.
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Represento o Estado de São Paulo, com muita honra. O Estado que abriga, no seu seio, brasileiros de todas
as origens do nosso imenso País. Temos bairros, em São Paulo, nordestinos – São Miguel Paulista é um bairro
de paraibanos e de baianos, por exemplo. Um Estado que acolhe gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro.
Um Estado que contribui para o desenvolvimento do nosso País. Indústrias brasileiras, empresários brasileiros
têm origem em São Paulo, estabelecidos, hoje, em Estados do Nordeste e do Centro-Oeste.
É evidente que, na defesa dos projetos tributários, tenho que levar em conta os interesses do meu Estado,
e o faço à semelhança dos demais colegas Senadores, que tratam as questões nacionais sob uma ótica particular,
que vem da informação que temos dos nossos Estados.
Mas o Estado de São Paulo, meus caros colegas, somente se beneficia, nada tem a perder com o desenvolvimento equalitário do País. Nós prestigiamos, apoiamos medidas políticas que possam compensar a tendência ao desenvolvimento desigual do capitalismo. A Constituição brasileira abriga inúmeros dispositivos
que visam exatamente a isto: trazer correções a essa tendência natural do modo de produção capitalista de
ter um desenvolvimento desigual.
E acaba de passar por trás de mim, agora, o Senador José Serra, que, como Constituinte, trabalhou muito
para tornar viável a existência de muitos desses fundos.
Ao defender os interesses de São Paulo, penso também que, em grande parte, defendo os interesses do
meu País, pois não posso me esquecer – e o Senado também não pode – de que São Paulo contribui com mais
de 40% do montante do Fundo de Participação dos Estados, e medidas de natureza tributária ou outras que
vulnerem a economia paulista acabam por prejudicar o conjunto do nosso País. Existe uma inter-relação entre
a prosperidade de São Paulo e a prosperidade do País, uma correlação absolutamente inextrincável.
O tema dos incentivos fiscais chega ao plenário do Senado no momento em que esse expediente, de
alguma forma, já se esgotou. A insegurança jurídica que cerca as leis estaduais que concederam esses benefícios é patente. Sucedem-se ações de constitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, contestando a constitucionalidade dessas leis.
Existe – e isso foi alegado inúmeras vezes – a ameaça à hipótese de uma súmula vinculante que coloque
paradeiro na concessão de benefícios e na vigência de benefícios que foram concedidos ao arrepio daquilo
que prescreve a Lei Complementar do ICMS, que exige que haja unanimidade na deliberação dos Estados sobre concessão de benefícios.
Penso, Srs. Senadores, que é bom e positivo que o Senado e o Congresso Nacional assumam as suas
responsabilidades, que não entreguem ao Supremo Tribunal Federal a solução desse problema federativo.
Mas, desde logo, quero dizer a todos que não me passa pela cabeça a hipótese de o Supremo Tribunal Federal vir a, pura e simplesmente, anular essas leis mediante uma súmula vinculante, porque isso geraria um
caos de tal maneira profundo e grave no País que equivaleria àquela hipótese absurda aventada por José
Serra ainda nesta tribuna, da tentativa de se colocar uma pasta de dente para dentro do tubo. Não é possível reverter decisões que implicaram investimentos de bilhões e bilhões de reais, investimentos que estão
em curso. E, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal, se fosse editar uma súmula vinculante, haveria de
modular os seus efeitos, como, aliás, o fez na decisão ainda recente sobre a inconstitucionalidade de uma
lei paranaense que concedia benefícios relativos à atividade portuária. É, portanto, Srs. Senadores, saudável
a decisão do Congresso sobre esse tema. Não deixemos que o Supremo Tribunal Federal assuma uma responsabilidade que é nossa.
Mas também quero dizer aos senhores que a solução dos problemas ligados à balbúrdia do ICMS no
Brasil, à multiplicidade de alíquotas, de regimes tributários, agravada por concessões unilaterais de benefícios
fiscais, tudo isso exige uma solução que não se esgota na votação desse projeto de lei complementar.
Os Estados reunidos no Confaz, depois de longas discussões e melindrosas tratativas, chegaram a uma
posição amplamente majoritária: 21 dos representantes dos Estados minutaram um acordo do qual o projeto
de lei que vamos votar é um dos componentes, que faz a impropriamente chamada convalidação dos benefícios fiscais – convalidação que, ainda na semana passada, me explicava o Senador Fernando Bezerra, é sinônimo de remissão.
Mas esse é um dos aspectos da solução do problema. Há outros. É preciso que ele venha acompanhado
da edição de uma resolução do Senado, que também passou pela análise e pelo crivo do Confaz, que passou
pela análise e pelo crivo da Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, onde recebeu o parecer do Senador
Delcídio Amaral, cujo objetivo é a redução da distância entre as alíquotas cobradas na origem e no destino,
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nas transações interestaduais, de modo a ir aos poucos, de uma maneira gradativa, retirando o combustível da
disputa, da guerra fiscal ou da disputa tributária entre os Estados.
Outro componente da solução é a adoção por parte do Governo Federal da sua responsabilidade no
deslinde desse problema, que é a constituição dos fundos destinados a compensar os Estados que viessem
a ter perdas fiscais nessa convergência de alíquotas, porque alguns Estados perderão, mas outros Estados
ganharão.
O Senador José Serra tem dados sobre isso e ele certamente virá à tribuna para expô-los.
Muitos Estados ganharão com o fim da renúncia fiscal que hoje praticam. Estados praticam renúncia
fiscal de ICMS sem poder. Deixam de investir recursos, de aplicar recursos preciosos na consecução dos seus
objetivos – na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, no saneamento básico, na educação – em razão
de renúncia fiscal. Por isso, essa é uma das razões por que esse processo já se esgotou.
Os Estados brasileiros hoje vivem uma crise fiscal muito grave. Todos eles! Agravada, aliás, pela recessão
que vivemos. Nesse quadro, é impossível continuar com o volume de renúncia fiscal que Estados praticam em
benefício de empresas. É por isso, aliás, que, como bom social-democrata, luto para o fim dessa prática, que já
fez o seu tempo; uma prática datada. Não é mais do nosso tempo.
Por isso, Sr. Presidente, quero reafirmar a posição que muitas vezes expressei nas reuniões em que tratamos deste tema. Sou a favor, sim, dessa convalidação, que vem colocar um ponto final numa parte da problemática que vivemos. Ela poderá, sim, levar a uma simplificação, a uma racionalização maior do nosso sistema tributário, especialmente se for acompanhada dessa convergência de alíquotas que será objeto de uma
resolução que precisa ser votada pelo Senado. Um problema não se resolve sem outro. Se nós simplesmente
fizermos a convalidação, teremos a perpetuação da guerra fiscal e o agravamento da insegurança jurídica que
hoje pesa sobe os investimentos atuais e os investimentos futuros.
Tampouco poderemos caminhar no sentido da normalização das relações federativas sem que haja um
aprimoramento dos mecanismos de estímulo ao desenvolvimento regional, que são exigências legitimas dos
Estados que apresentam, hoje, um grau de desenvolvimento econômico muito aquém daquilo que merecem
e daquilo que desejam os seus concidadãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka.
Em seguida, falará o Senador Blairo Maggi, o Senador Walter Pinheiro, o Senador José Serra, o Senador
Lindbergh Farias e a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero declinar, porque eu estava inscrito ainda na sessão anterior, mas penso que o projeto está suficientemente
maduro para ser votado.
Então, eu abro mão da minha inscrição.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também
abro mão da minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exªs.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO) – Então, eu fico no lugar do Senador Moka ou do Senador Blairo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
Em seguida, o Senador José Serra.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Peço a V. Exª,
Senador Renan... Eu ocupo o lugar do Senador Moka ou do Senador Blairo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2014 – Complementar, de
minha autoria, objetiva solucionar os problemas decorrentes da guerra fiscal relacionada ao ICMS, travada ao
longo dos anos.
A conformação inicial do projeto previa a convalidação de benefícios e incentivos fiscais, vinculados ao
ICMS, concedidos por meio de normas que tivessem sido editadas, sem autorização em convênio, até 1º de
maio de 2014.
A proposição estabelecia, ainda, a remissão e a anistia de créditos tributários.
No âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, o projeto foi aperfeiçoado. O Senador Luiz
Henrique, Relator da matéria, apresentou substitutivo que conferiu nova conformação à proposição, o que
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afastou, a nosso ver, qualquer eventual crítica de inadequação jurídica que poderia ser suscitada contra o texto do projeto.
De acordo com a redação do substitutivo, não há mais que se falar em convalidação de incentivos ou benefícios ficais concedidos à revelia do Confaz. O afastamento dos efeitos nocivos da “guerra fiscal” dependerá
de prévia deliberação dos Estados em convênio. No caso de aprovação, poderão os entes federados conceder
remissão dos créditos tributários relativos aos incentivos ou benefícios fiscais.
Há também, na proposição, norma que permite a reinstituição temporária de incentivos e benefícios fiscais atualmente em vigor. Trata-se, Srªs e Srs. Senadores, de importante regra de transição que impedirá, caso
adotada pelos Estados, a interrupção abrupta dos efeitos de incentivos e benefícios fiscais vinculados ao ICMS.
Por meio dessa regra, os investimentos não serão prejudicados de modo imediato, pelo aumento do ônus tributário decorrente da revogação dos incentivos e benefícios mencionados.
Entendemos, Sr. Presidente, que toda essa sistemática construída para solucionar o problema da “guerra
fiscal” atende aos ditames da Constituição Federal, que exige a prévia deliberação dos Estados para que incentivos ou benefícios fiscais sejam concedidos.
O pressuposto para que essa sistemática funcione no mundo real também é previsto no substitutivo.
Trata-se da redução do quórum necessário à aprovação de convênio. Atualmente, como se sabe, a Lei Complementar n° 24, de 1975, exige unanimidade dos Estados e do Distrito Federal para que benefícios fiscais sejam
concedidos. A proposição, por reconhecer esse obstáculo, fixa o quórum em dois terços das unidades federadas, atendido o requisito de um terço das unidades integrantes de cada uma das cinco regiões do País, para
que seja aprovado o convênio que permitirá o afastamento dos efeitos nocivos da “guerra fiscal”.
É importante ressaltar, Sr. Presidente, que a unanimidade apenas deixará de ser exigida para a solução do
problema derivado da «guerra fiscal» ocasionado até o início da produção de efeitos da nova lei complementar.
Para a concessão de benefícios não previstos no substitutivo, permanecerá a exigência de manifestação unânime
dos Estados. Enfatizamos, portanto, que a unanimidade será mantida como regra geral.
Ainda quanto à fixação do novo quórum, específico para o convênio de que trata o substitutivo, é necessário, Sr. Presidente, compreendermos que a Constituição não exige a unanimidade, de forma expressa ou
implícita, para que os Estados deliberem sobre incentivos ou benefícios fiscais vinculados ao ICMS. É apenas
a Lei Complementar n° 24, de 1975, que prevê essa exigência. Por isso, lei de igual espécie pode alterar o quórum da deliberação.
Os argumentos favoráveis à unanimidade, como única forma de preservação do Pacto Federativo, são
frágeis. Exigir unanimidade em todas as hipóteses significa entender que um único Estado pode obstaculizar
a adoção de um modelo pretendido por todos os demais entes federativos, mesmo que esse modelo atenda a interesses nacionais. Por isso, Srªs e Srs. Senadores, não é razoável que a unanimidade deva prevalecer
sempre. Entendemos que há objetivos nacionais que não podem depender do consenso de todos. Um dos
objetivos é, certamente, a solução do conflito decorrente da “guerra fiscal” relativa ao ICMS. A questão deve
ser resolvida imediatamente, pois prejudicou e prejudicará, caso não solucionada, o desenvolvimento econômico do nosso País.
Como se sabe, o fim da “guerra fiscal” exige outras medidas. Entre elas, está a aprovação do projeto
de resolução do Senado, que foi colocado aqui pelo Senador Aloysio Nunes, que reduz as alíquotas interestaduais; a criação de mecanismo de compensação para a perda de arrecadação decorrente dessa redução
de alíquotas e a instituição de Fundo de Desenvolvimento Regional que possibilite melhorar o equilíbrio
socioeconômico entre as diferentes regiões do Brasil. Entretanto, não podemos condicionar a aprovação do
Substitutivo ao PLS n° 130, de 2014 – Complementar, à aprovação daquelas medidas. Os efeitos nefastos já
ocasionados pela “guerra fiscal” precisam ser mitigados urgentemente, papel que o presente projeto, sem
dúvida, cumprirá.
Indo além, acreditamos que a aprovação do substitutivo constituirá o início do processo que exterminará
essa divergência entre os Estados.
É nosso dever, Srªs e Srs. Senadores, evitar que as consequências deletérias dessa guerra permaneçam
sem resposta legislativa adequada. Se não tomarmos uma atitude agora, muitos Estados continuarão perdendo
investimentos, com o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da inconstitucionalidade dos incentivos e
benefícios indevidamente concedidos. Haverá graves prejuízos não somente para esses entes federativos,
como também para as empresas que planejaram diante das regras em vigor e que acreditaram serem válidas
essas regras.
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Estamos, portanto, diante de uma importante ferramenta, solidamente construída nesta Casa, que irá
conferir segurança jurídica aos entes federativos e aos empreendimentos neles estabelecidos.
Quero dizer, Sr. Presidente, que esse projeto, em nenhum momento, foi um projeto açodado; em nenhum
momento, foi um projeto que não foi discutido; pelo contrário. Ele foi discutido à exaustão, e conseguimos o
consenso possível diante de um trabalho meticuloso do Senador Luiz Henrique.
Quero aqui agradecer ao Senador Ferraço e ao Senador Jucá pelas emendas que ofereceram e que aprimoraram esse projeto.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana
Amélia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Fora do microfone.) – Vamos votar.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Meu caro
Presidente Renan Calheiros, V. Exª me chama, mas, ante o apelo dramático e enfático de vários Senadores aqui...
Mas quero deixar registrado que apresentei uma emenda, porque o Rio Grande do Sul; o Estado de V. Exª, Senador Renan Calheiros, Alagoas, e a Prefeitura de São Paulo são os três maiores problemas na relação do acordo da dívida com a União. Ponto!
A mudança do indexador foi uma proposta do Executivo que veio para o Congresso. Nós trabalhamos
intensamente – vários Senadores trabalharam nesse projeto; vários. V. Exª mesmo muito fez para incluir o tema
na pauta.
Acontece que o que aprovamos não está valendo, e o Governo não está honrando o que foi acordado
num projeto de autoria do Executivo.
Agora o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, estabelece, numa negociação feita com a Prefeitura do Rio
de Janeiro, um acordo para cumprimento a partir de 2016. Ora, para quem está aqui nesta Casa, já escolada
com essa matéria há tanto tempo, a única coisa que fiz na emenda – que já sei que não vai ser acolhida, porque
nenhuma delas foi –, foi incluir a palavra do nosso Ministro Joaquim Levy, ela está contida na minha emenda.
Que o que ele disse seja de fato cumprido. Com todo respeito a ele, não tenho dúvida, mas o que está escrito
está escrito. Às vezes até o que está escrito não é cumprido, imagina não estando escrito.
Então, pelo menos seria uma garantia de se cumprir – nada inventei – apenas aquilo com que o Ministro
da Fazenda, Joaquim Levy, se comprometeu. Mas como não se sabe se será ele em 2016 o Ministro, então, por
isso, é uma precaução, uma cautela.
De qualquer modo, Senador Renan Calheiros, penso que a urgência de votar esse assunto já é suficientemente marcada. Também, apesar de preferir que se votasse primeiro o indexador, concordo que se
vote de fato a convalidação para acolher aí, digamos, a expressão política dos Estados que têm interesse
nessa matéria.
Então, abro mão de falar, porque já expressei o que tinha a dizer.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Comunico aos Srs. Senadores e às
Srªs Senadoras que o Senado Federal recebeu o Ofício nº 6 de 2015, do Confaz, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 130, de 2014 – Complementar, com uma posição atualizada do Conselho Nacional de Política
Fazendária.
Esse ofício será juntado aos autos, e ele pede que a avaliação dessa matéria seja postergada, seja deixada
para depois. E será anexado aos autos.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas Senadores, volto aqui a fazer uma revisão das questões que estão sendo debatidas em relação à guerra
fiscal, começando hoje pela convalidação dos incentivos.
Quero dizer, em primeiro lugar, que a minha posição pessoal, como também do Senador Aloysio Nunes,
que proferiu, aqui, um discurso admirável pela abrangência, pela compreensão das questões em pauta, é a favor
da convalidação dos incentivos. Eles não foram feitos dentro dos marcos legais, mas adquiriram tal dimensão
que as multas e o desembolso dos recursos apropriados indevidamente, do ponto de vista tributário, são de
montantes inexequíveis de serem saldados. Eu fiz uma imagem, que repito aqui: é como pretender devolver a
pasta de dente para dentro do tubo. Portanto, a convalidação me parece inevitável.
Por isso mesmo, quando eu era governador de São Paulo, com vistas a uma negociação que permitisse
convalidar os incentivos, nós fizemos a proposta de que essa convalidação fosse acompanhada de uma redução das alíquotas interestaduais do ICMS.
Essa questão é curiosa. Quando eu voltei ao Brasil, Senador Lindbergh, do exílio, e comecei a estudar as
questões de políticas públicas no Brasil, eu me deparei com uma posição que era majoritária, esmagadora nas
Regiões Nordeste e Norte do Brasil, principalmente, que defendia a cobrança do ICMS no destino, integralmente. Ou seja, alíquota interestadual zero.
Isso, se fosse feito, promoveria uma grande redistribuição de receitas, uma vez que eram poucos Estados
que tinham superávits comerciais com relação ao resto do País, e seria uma redistribuição forte. Creio que foi
um equívoco, quando se criou o ICM – na época ICM –, a repartição entre o Estado vendedor e o Estado comprador. Sempre achei isso, que deveria se levar o ICMS para o destino.
Nas preliminares da Constituinte e sabendo que seria relator, no meu caso, eu levei a proposta para secretários estaduais de Fazenda de todo o Brasil, inclusive do Nordeste, de fazer um relatório, uma proposta inicial,
zerando a alíquota interestadual e promovendo uma redistribuição dramática de receitas. Banquei essa posição, mas não consegui. Na época, não tivemos apoio mesmo nessas áreas. Foi extremamente curioso porque
essas regiões e Estados só teriam a ganhar dentro desse processo. E, na época, nem existia essa guerra fiscal
como veio se apresentar depois.
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Mas nós fizemos a proposta, quando estava no governo, de redução das alíquotas interestaduais: inicialmente para zero, depois para 4%; posteriormente, aceitando a ideia do gradualismo e mesmo a diferenciação
com algumas regiões, no caso da Zona Franca de Manaus e do Nordeste.
Essa redução é uma contrapartida da convalidação. Agora, a redução das alíquotas interestaduais traz
ganhos para muitos Estados. Por exemplo, se a alíquota estadual fosse de 4%, já na fase final, convergindo,
isso proporcionaria a Alagoas, terra do Presidente Renan, um acréscimo de receita, por ano, de R$153 milhões,
pingando a cada ano a mais de receita. No caso do Ceará, seriam R$310 milhões por ano, que seria fruto da
redução da alíquota interestadual para 4%. No caso do Pará do nosso querido Senador Flexa, este ganho superaria R$800 milhões, com a alíquota interestadual de 4%, Senador Flexa. No caso do Paraná, o ganho, Senador
Alvaro Dias, seria de R$543 milhões por ano, com alíquota interestadual de 4%. No caso do Piauí, seria de quase R$500 milhões. No caso do Rio de Janeiro, Senador Lindbergh, seria superior a R$5 bilhões. No caso do Rio
Grande do Norte, Senador Agripino, é incrível, mas seriam R$520 milhões a mais para o governo estadual. No
caso do Rio Grande do Sul, Senadora Ana Amélia, Senador Lasier, Senador Paim, o ganho anual para o Estado
que está na pior crise fiscal do Brasil seria de R$943 milhões. É incrível isso.
Claro que há Estados que perdem, principalmente o caso de São Paulo, que é um Estado superavitário
com o resto do Brasil, mas essa é uma aposta que nós faríamos. Por isso, aliás, é que entrou uma terceira cláusula nos acordos do Confaz, que foi criar um fundo para compensar eventuais perdas que alguns Estados sofressem, que nunca ninguém colocou, no âmbito do nosso Estado, como condição sine qua non para começar
a conversar. O fato é que a origem desse fundo é essa, o Estado perdeu bala para dar incentivo, vamos tratar
de recompor, mas levando em conta o que ele ganhou do ponto de vista tributário.
Eu duvido que os números que eu dei aqui para alguns Estados, o montante de incentivos seja maior do
que eles, não é, o que é dado pelo Estado.
Isso era para fazer um sistema organizado, nacional e corrigindo esse defeito de nascença do ICMS, que
foi uma violência do ICMS, que foi repartir entre Estado vendedor e Estado comprador.
Esta é uma aberração, Senador Aloysio. Eu estudei tributação, não quando fazia política em 1964, mas
durante os anos de exílio, quando estudei e me tornei professor de Economia. Sempre achei isso uma aberração, algo que deveria ser corrigido. E esta era uma oportunidade. Estamos falando de incentivos, falemos,
então, de arrumar o ICMS.
Pois bem, o que estou verificando é que tem pesado mais os interesses de empresas incentivadas do
que os interesses do povo de cada Estado. Porque não é possível, se um Estado ganha 300, 400 milhões – um
Estado pequeno – ou 150 milhões e tem esses elementos para dar incentivo, para investir, é mais vantagem do
que dar para algumas empresas. Mesmo assim, essas empresas terão os seus incentivos convalidados.
Eu quero lembrar – porque sempre se deixa isto de lado – qual é o mecanismo. Por exemplo, uma empresa de frigorífico vai para um Estado vizinho. Ela sai do Estado de origem, onde ela estava, e vai para o Estado vizinho, não paga os 12% do ICMS lá, e volta o produto para o Estado vizinho, de onde ela saiu. E ela faz o
quê? Na hora de pagar o ICMS, ela deduz 12% de outras dívidas tributárias, ou seja, o incentivo, na verdade, é
dado pelo Estado que compra a mercadoria, corroendo a sua receita original – isso é o que eu insisto, corroendo a sua receita original!
Pois bem, mesmo assim ela terá esse efeito convalidado e, ao longo dos anos, terá que se ajustar a uma
realidade, desdobrando-se isso por 10 ou 15 anos – caramba! –, ajustar-se a outra realidade produtiva mais
justa, inclusive do ponto de vista fiscal.
Agora, qual é o problema que nós vemos hoje?
O problema é que esses temas teriam que ser votados, teriam que ser negociados conjuntamente. No
momento em que se vota consolidação e mais nada, Senador Lindbergh, o que vai acontecer é que as outras
cláusulas desse entendimento não serão votadas. Não vão ser votadas por quê? Porque o declínio da alíquota
interestadual pode beneficiar os governos e o povo de cada Estado, onde não beneficia empresas não vai passar, dentro desta dinâmica que está dominando agora o debate e essas decisões.
Ao mesmo tempo, o Governo Federal não ficará com nenhuma obrigação de criar o tal fundo, que seria
necessário...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Permita-me um aparte?
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Perdão.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Permita-me um aparte?
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Só me permita fechar o raciocínio e lhe darei o aparte,
Senador Flexa, com todo prazer.
Portanto, o que queremos é um entendimento simultâneo. O Confaz mandou uma carta – e não me
digam que o Confaz é dominado por algum Estado especificamente –, o Confaz mandou uma carta ao Pre-
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sidente Renan, em nome das secretarias estaduais, reiterando esses três princípios, que foram objeto de entendimento no Confaz, inclusive solicitando, lembrando o encontro com o Senador Luiz Henrique, no qual foi
decidido que aguardaríamos os resultados das reuniões do Confaz, que inclusive na próxima terá a presença
do Ministro Joaquim Levy, nesta semana, para que seja feito alguma coisa mais racional, mais integrada, mais
de acordo com os interesses nacionais.
O Brasil precisa ter um desenvolvimento equilibrado. Ninguém vai ter progresso sustentado na base de
levar uma vantagem aqui e outra acolá. Temos que ter um sistema harmônico, integrado, negociado, que defenda os interesses do conjunto da nossa população.
E reitero aqui este apelo que é feito pelo Confaz no documento assinado pelo seu presidente, falando
em nome da maioria do conselho do Confaz, que decidiu, com toda responsabilidade, que este seria o melhor
encaminhamento.
Este é o apelo que faço, Presidente Renan – não sei exatamente a proposta do ponto de vista regimental
–, que aguardemos essa reunião do Confaz, deixando para negociar durante um mês mais, em maio, para se
chegar a um entendimento racional, não aprovando coisas que estão sendo, de fato, pra alguns. Não duvido,
os projetos são claros, passíveis de nenhuma dúvida, mas, para a maioria, não é assim.
Portanto, vamos procurar fazer algo construtivo, sustentável no futuro, que não seja, inclusive, objeto
imediato de ações de inconstitucionalidade, que é o que vai acontecer com este projeto inevitavelmente. Esse
vai ser um processo penoso que se colocará pela frente.
Este é o meu apelo, Sr. Presidente.
Quero dizer que, em toda a minha vida – e isto foi o destino –, sempre tive uma visão nacional dos problemas do Brasil. Com a idade que tinha o Senador Lindbergh há 20 anos, quando eu tinha 21 anos, conheci o
Brasil inteiro, todos os problemas de cada região, de cada lugar.
E sempre me motivou a visão dos problemas brasileiros no seu conjunto.
Se o Brasil não andar integrado, de forma harmônica, o nosso futuro será vítima de um presente de desentendimento, de oportunismo, de incompreensões. Isso é o que me anima.
Sr. Presidente, dou a palavra ao Senador Flexa, que pediu um aparte.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Senador Serra, V. Exa tem toda razão, com os números
que V. Exa leu dos benefícios que cada Estado terá com a revisão da alíquota do ICMS. Só que no Pará... V. Exa
disse que nenhum Estado perde com o incentivo, tanto quanto ganhará com a nova regulamentação do ICMS.
Só uma empresa, no Pará, a Vale, tem de benefício em torno de R$500 milhões sobre combustível e energia,
que é deferido. Então, só nesses dois itens, o Pará perde R$500 milhões. Não tem nada a ver com a Lei Kandir,
não, é a taxação sobre os minérios. Então, se nós votarmos aqui, agora, nós estaremos votando uma autorização para o Confaz convalidar os incentivos. Conversei há pouco com o coordenador do Confaz, que é o Secretário de Fazenda do Estado do Pará. Senador Jucá, o Secretário de Fazenda do Pará, que é o coordenador do
Confaz, está informando que, aprovada a autorização para convalidação aqui no Plenário do Senado, quando
chegar ao Confaz, ele irá convalidar condicionando a criação do fundo – exatamente a preocupação do Senador Serra – e a revisão das alíquotas do ICMS. Porque aí preocupa sobremaneira o Estado do Pará, Senador
Serra. Na Legislatura passada, foi aprovada na CAE uma alíquota de 12% para os Estados do Norte do Brasil que
tinham Zona Franca ou Zona de Livre Comércio. O Pará é o único Estado, é uma ilha em relação aos outros, e
ficou com 7%. Então, quem vai comprar do Pará vai ter crédito de 7% ou vai ter crédito de 12%? Então, desde
aquela época, desde o ano passado, estou tentando mostrar aos relatores que o Pará tem que ser colocado só
para as relações internas na Região Norte, não é para o resto do Brasil, é só para igualar em relação ao Norte.
Então, acho que a preocupação de V. Exª está sanada com a posição do Confaz.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu quero dizer a V. Exª que contará com o meu apoio
nesse caso específico.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Agradeço muito.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Eu quero dizer, mas sem qualquer pretensão, que os
dois Estados do Brasil que têm situação fiscal mais difícil são o Pará e o Rio Grande do Sul. O Estado de V. Exª e
o Rio Grande são os dois que mais ganhariam com essa convergência das alíquotas. Esteja certo V. Exª de que
muitos dos interesses que estão por trás dessa convalidação votada agora e deixando para depois o resto não
estarão de acordo. Por isso é que nós queremos a simultaneidade dessas decisões e por isso é que o Confaz,
que V. Exª invoca, mandou uma carta assinada pelo Secretário de Fazenda do seu Estado pedindo para deixar
essa votação para depois, para que se faça um entendimento conjunto sobre o assunto.
Por outro lado, não tenha dúvida, dentro da sistemática do projeto, não digo que é intenção dos autores, o que vai acontecer é que nós praticamente perpetuamos a realidade das distorções que são provocadas
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pelo atual sistema de incentivos. Fica perpetuado. Não se trata apenas da convalidação, vai muito além disso
pelo tipo de maioria.
Veja V. Exª: em todas as atividades de um determinado tipo, estão empresas produzindo determinado
produto e, se vem uma empresa nova, ela vai contar com o mesmo incentivo. Isso praticamente leva para o infinito, e nós vamos ter no Brasil dois, três ICMS, discórdia, batalhas no Judiciário, e o interesse público, a nossa
unidade, inclusive com relação a tudo que a União apronta, vai ser fraturada.
O que muda, Senador Flexa, deixar para depois, dar um mês para que, no âmbito do Confaz, se faça uma
negociação? Eu acho que é açodamento, com toda sinceridade. E as posições que nós temos, e que o Senador
Aloysio declarou aqui, estão registradas em ata, como o meu discurso aqui, os compromissos – aqui nós nos
comprometemos –, à nossa disposição. Portanto, não há motivo para achar que vai haver enganação ao longo
desse período.
É esse o apelo que faço a V. Exª e faço a todos. E a V. Exª muito especialmente quero dizer que, pela condição
fiscal do Pará, pela injustiça que existe com relação ao Pará e o desenvolvimento brasileiro, pela iniquidade
que há nessa relação, V. Exª sempre terá o meu apoio para as coisas que realmente eliminem situações de
discriminação para o Pará.
Conte comigo sempre nisso, mas espero contar com V. Exª nesse adiamento de bom senso.
Muito obrigado.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Nenhum de nós, Senador Serra, tem dúvida com relação ao compromisso de sua parte. O que nos preocupa é que este Governo que aí está não tem credibilidade
nenhuma. Então...
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Mas isso está em nossas mãos. Não tem...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Não! O Governo... Se o Governo... Até hoje... Nós estamos discutindo isso desde o ano passado. O Coordenador do Confaz não era o Secretário da Fazenda do Pará,
era outro coordenador. Não conseguimos chegar a nenhum resultado concreto para que se votasse a questão
das alíquotas do ICMS.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – E agora vai muito menos, vai muito menos, porque, se
votamos aqui, eles consideram encerrado, não haverá fundo algum e os Estados que estão em situação deixam
de ganhar. Eu apontei aqui números para muitos Estados. Eu acho incrível que isso não seja levado em conta.
E não vai haver fundo nenhum, esta que é a verdade.
Nosso poder de negociação reside precisamente em aprovar as três coisas simultaneamente e num entendimento amplo. Meu Deus, aqui está um ofício assinado pelo Presidente do Confaz, ou pelo Coordenador
do Confaz, porque o Presidente é...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – É o Ministro...
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Porque o Presidente é o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.
Enfim, queria agradecer realmente de coração a atenção que foi dispensada aqui ao Senador Aloysio e
a mim, que nos manifestamos mais longamente sobre o tema. E também a minha esperança de que sejamos
ouvidos, Senador Jucá. Não lhe falta bom senso, não falta ao Presidente Renan para que nós deixemos para
maio essa decisão, inclusive esgotando o assunto no âmbito do Confaz.
Quero crer que o sorriso do meu amigo Senador Fernando Bezerra seja um sorriso de acolhida à proposta
e não de ironia contra a proposta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Presidente, quero registrar que compartilho da análise feita pelos outros dois Senadores pelo Estado de São Paulo.
Primeiro, nós não somos contra a convalidação. Depois, no meu entender, o que está sendo votado vai
acabar propiciando uma guerra fiscal, porque nós vamos deixar de lado todos os elementos que proporcionariam exatamente uma equação que satisfaria os Estados e que acabaria, a longo prazo, com o que hoje nós
temos em detrimento de tantos Estados, inclusive do Estado de São Paulo.
A proposta do Senador José Serra e do Senador Aloysio, de postergar essa votação até o primeiro encontro do Confaz, que vai se dar agora, sexta-feira, pela primeira vez, o primeiro encontro do ano, novos secretários, com a presença do Ministro Levy, poderia ajudar numa nova confabulação da proposta. A questão
do Fundo Regional e a outra questão, do Fundo de Compensação, deveriam estar incluídas nessa discussão.
Nós vamos fazer uma votação que vai ficar manca e que vai dar uma confusão de muitos anos para frente.
Era o que gostaria de registrar.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senhores, devo dizer que vou ser breve. Não quero cansar os Srs. Senadores, até porque estamos nesse debate
há mais de dois anos. Não quero ficar repetindo aqui, Senador Moka, com toda sinceridade, os argumentos.
Os argumentos os senhores conhecem.
Eu acho que, se aprovarmos a convalidação sem encerrarmos a guerra fiscal, o que vamos ter no País é
uma guerra fiscal muito maior. Essa é a consequência concreta, porque governadores e empresas saberiam
que, ao terem sido convalidados os incentivos sem acabar com a guerra fiscal, com certeza, estariam estimulados a fazer mais guerra fiscal à espera de uma futura convalidação.
Fiz uma analogia aqui rasteira com o caso de IPTU. É parecido. A situação é diferente, mas é parecida.
Aqui no Brasil, no passado, existia uma coisa que era prefeituras concederem isenções de IPTU. O resultado é
que, um longo tempo depois, ninguém pagava IPTU à espera da próxima isenção.
Mas o que quero aqui é chamar atenção para um ponto só. Eu queria me dirigir ao Senador Ricardo Ferraço, ao Senador Moka, ao Senador Romero Jucá, que defendem, com muita força, a convalidação de forma
isolada neste momento.
O que vai acontecer se aprovarmos o projeto sem caminharmos juntos com a resolução do ICMS? Os senhores acham que resolveriam o problema? Claro que não, iria para o Supremo Tribunal Federal. E os Estados
que discordam? Se for aprovada só a convalidação, o que vai acontecer? Vai para o Supremo, que é o terreno
menos fértil para quem defende a convalidação.
Então, veja bem, está havendo uma precipitação aqui, no Senado, que eu acho que pode fazer um acordo que existe hoje, Senador Fernando Bezerra.
Hoje nós podemos dizer que há um acordo de todos os Estados a favor da convalidação. Só queremos
esperar a reforma do ICMS. Se os senhores apressam e fazem a convalidação sem a reforma do ICMS, o resultado prático disso é que, ao invés de resolvermos o problema da insegurança jurídica, nós estamos ampliando
a insegurança jurídica, nós estamos abrindo mão do nosso papel como Parlamento para resolver a questão e
estamos jogando para o Supremo.
Alguém tem alguma dúvida de que, se for aprovado desse jeito, vai tudo parar no Supremo? É o que os
senhores querem? Não!
O medo da súmula vinculante não se sustenta em pé. Eu era Presidente da CAE. Estive conversando
com o Lewandowski. O Supremo está esperando. E tem mais: essa decisão do Paraná, agora, de março. Se o
Supremo quisesse editar uma súmula vinculante, não tomaria uma decisão como essa, nesse caso do Paraná,
em que optou por uma modulação. Está aqui o Ministro Luís Roberto Barroso, que diz: “Precisamos fazer uma
ponderação entre a regra da Constituição Federal que foi violada e a segurança jurídica, a boa-fé e a estabilidade das relações que já se constituíram.” Então, não me parece que o caminho do Supremo seja a edição de
uma súmula vinculante.
Eu faço aqui esse apelo. Eu sei que tem uma maioria aqui para convalidar. Sexta-feira todo mundo falou:
vai ter uma reunião do Confaz. E aqui, pasmem, está havendo um descasamento entre Confaz e Senado Federal. O Senado Federal é a Casa da Federação. Cada um dos senhores representa os Estados da Federação, e nós
temos os secretários de fazenda dos governos estaduais dizendo: “Não votem.”
Eu sei que há pressão de empresas, há incerteza nas empresas, mas, nesse momento, nós vamos ter uma
reunião sexta-feira de secretários de fazenda de todo o País com o Ministro Joaquim Levy, que entende de
ICMS, foi secretário estadual, esteve aqui, semana passada, na Comissão de Assuntos Econômicos, colocando
essa reforma como prioritária.
O que os senhores estão fazendo – e eu falo aqui na mais absoluta boa-fé – é, nessa precipitação, dizer o
seguinte: ao invés de tentar um acordo por mais dois meses, os senhores aprovam aqui, por maioria, essa questão
acaba no Supremo, e vai aumentar, sim, a insegurança jurídica para os Estados e para as empresas brasileiras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Caiado.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, esse assunto, eu sei que é extremamente importante e questão de sobrevivência
para os nossos Estados. Só que é importante que possamos também chegar a um entendimento, porque como
as emendas serão apresentadas pelo Senador Romero Jucá, é lógico que nós vamos, provavelmente, atingir
aquele objetivo que seria da convalidação de todos esses incentivos e também a anistia da glosa. Só que, por
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se tratar de lei complementar, essa matéria chegará à Câmara dos Deputados e será indiscutivelmente, não
diria engavetada, mas vai ficar lá tramitando por alguns meses.
Nós só temos duas condições para podermos fazer com que ela possa andar na Câmara dos Deputados:
primeiro, se nós também vincularmos a aprovação na Câmara dos Deputados, para que possamos votar aqui
a renegociação da dívida dos Estados e para que possamos depois, também, votar a resolução do ICMS. Do
contrário, nós vamos simplesmente aprovar aqui esse processo que convalidaria, chegaria à Câmara dos Deputados e não teria continuidade. A resolução que define sobre o ICMS é votada apenas no Senado Federal,
já passa a funcionar, a prevalecer. Além do mais, a votação da renegociação das dívidas dos Estados também
terá uma tramitação rápida, ficando apenas a convalidação para ser discutida futuramente pela Câmara dos
Deputados, e os nossos Estados sem ter a menor capacidade de poder reagir diante dessa ameaça da Súmula
Vinculante nº 79.
Como tal, Sr. Presidente, eu quero deixar claro que nós votaremos favoravelmente, só que o Democratas vai dar continuidade à votação tanto da resolução quanto da renegociação da dívida dos Estados após a
votação na Câmara dos Deputados, do Projeto nº 130, da Lei Complementar nº 130.
Todos nós temos uma certa experiência de Parlamento. Nós sabemos muito bem como as coisas transitam
nesta Casa. Não adianta querermos acreditar que, apenas com a aprovação no Senado da Lei Complementar
nº 130, ela terá também rapidez na Câmara dos Deputados.
Como tal, Sr. Presidente, essa é posição que levo ao conhecimento de V. Exª e do Democratas, vinculando
a votação da renegociação das dívidas e da Resolução nº 1 à decisão final na Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, procurarei ser breve, porque o nosso objetivo é decidirmos o quanto antes
esta matéria.
Eu recebi, Sr. Presidente, do Secretário da Fazenda do meu Estado um pedido para que, se possível, o
Senado Federal se debruçasse sobre essa matéria a partir da reunião do Confaz, que vai ser realizada na próxima sexta-feira.
Ouvi aqui as ponderações louváveis do Senador Serra e de tantos outros, dizendo que a aprovação da
convalidação das dívidas dos Estados antes de resolver a questão do ICMS poderia redundar em prejuízos futuros para os Estados da Federação.
Também ouvindo outros Senadores, eles ponderam que, se nós aprovarmos esta matéria da consolidação, dos incentivos, esta matéria vai para a Câmara dos Deputados e terá o poder de facilitar as negociações
em torno da aprovação das novas alíquotas do ICMS.
Recebi também uma nota informativa que pedi à Consultoria do Senado, que vou resumir apenas no
seguinte. Essa nota propõe que, aprovada a convalidação, passa a haver um grande contencioso jurídico entre os Estados. Isso porque a legislação do ICMS determina que a concessão de benefícios fiscais depende de
aprovação unânime de todos os Estados no âmbito do Confaz.
E, para agravar a questão legal, o Supremo propôs a Súmula Vinculante nº 69, a ser votada a qualquer
momento, que declara ilegais todos os incentivos concedidos à revelia do Confaz. Se adotada, levará obrigatoriedade de cobrança retroativa de bilhões de reais em impostos não arrecadados, com consequências imprevisíveis sobre a solvência das empresas envolvidas. Daí a necessidade de se encontrar um mecanismo que
estanque a guerra fiscal e que, ao mesmo tempo, solucione a situação dos benefícios já concedidos no passado.
E a nota termina dizendo que não basta, contudo, reduzir o espaço da guerra fiscal por meio da reforma
do ICMS. É preciso resolver o problema dos inúmeros incentivos concebidos no passado e ainda vigentes. Esse
é o objetivo central do PL nº 130, esse que estamos discutindo neste momento.
Afinal, para uma adequada solução da guerra fiscal, é necessário que se aprove primeiro a reforma do
ICMS, para, então, definir-se a convalidação dos benefícios passados. É fácil entender o porquê: se isso ocorrer,
aprovando-se primeiro a consolidação e segundo a nota técnica do Senado, os Estados que têm maior cacife
para promover a guerra fiscal terão incentivos a barrar a aprovação da reforma do ICMS. Isso porque já terão
se livrado do seu principal incômodo, que é o risco de declaração de inconstitucionalidade dos benefícios passados, e terão mantido a vantagem de dispor de uma elevada alíquota na origem a ser usada para conceder
novos benefícios. Poderão, portanto, lançar-se em uma nova rodada de guerra fiscal, já se tendo livrado do
ônus legal e de incerteza econômica gerados pelos incentivos atualmente vigentes.
E, sabendo disso, os Estados que atualmente são prejudicados pela guerra fiscal se opõem à aprovação da
convalidação, sem que se aprove antes a reforma do ICMS. É sabido que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste,
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somados ao Espírito Santo, detêm maioria de Parlamentares tanto no Senado quanto na Câmara. Assim, poderiam aprovar a convalidação, a despeito da oposição de seus colegas de outras regiões. Isso, contudo, apenas
intensificaria o conflito federativo.
Não lerei a nota por inteiro, Sr. Presidente, para não tomar o tempo e passarmos de logo à votação, mas,
para que eu não seja incoerente com a minha Bancada do PSB, que, em cheio, de forma completa...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – E peremptória.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – ... e peremptória, e
dos meus Líderes no Senado, que se chamam Lídice da Mata e Walter Pinheiro, no Estado da Bahia, eu acompanharei o pensamento deles e do também eterno Líder do Governo e Relator Geral do Senado Federal, nosso
Romero Jucá, e votarei favoravelmente, na certeza de que, Senador Jucá, essa proposta venha a dar estímulo
e força à alteração da questão do ICMS.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – E o Governo mandar a
proposta da criação do fundo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Sim, mandar a proposta da criação do fundo, inclusive, de compensação e de desenvolvimento regional, porque, sem esses dois
fundos, o do desenvolvimento regional e o de compensação de perdas fiscais, seria, naturalmente, impossível
a aprovação de tais matérias.
Portanto, Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Fora do microfone.) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o que nós estamos votando? Estamos votando, Senador Eduardo Amorim, a convalidação de incentivos já dados, um contencioso, uma coisa que já aconteceu, e votando uma novidade, qual seja a
quebra do critério da unanimidade exigida do Confaz para a concessão de incentivos do período de transição.
Senador Walter Pinheiro, eu fui Governador por duas vezes, de 1982 a 1986 e, depois, de 1990 a 1994.
Durante esses dois governos, eu construí um pólo turístico, que, hoje, responde pela maioria dos empregos
que a capital do meu Estado gera. Eu não precisei dar incentivo nenhum, porque a natureza ofereceu à Natal
as condições naturais de competitividade.
O que consegui, Senador Fernando Bezerra Coelho, foram recursos, naquela época, do BNDES, que repassava através do BDRN, que era o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, para financiar os hotéis.
Havia uma via costeira, que eu encontrei pronta, e eu financiei o parque industrial, o polo industrial de turismo.
Eu não precisei dar um real para gerar aquela enorme quantidade de empregos que o turismo, em função das
dunas, das lagoas, das praias, da culinária e da gente boa potiguar, foi capaz de produzir.
Agora, competir com São Paulo na produção, por exemplo, de camisa de malha, de calça, de camisa, eu
trazer a Vicunha, a Guararapes Riachuelo, competindo com a logística pronta e acabada, com o regime tributário de São Paulo, dos centros maiores e o mercado consumidor, em que o frete é deste tamanhozinho, chance
zero, Senador Otto Alencar. Ou eu fazia o que eu fiz, que foi o Proadi – quem criou o Proadi fui eu, era incentivo
fiscal, eu criei, mandei uma lei para a assembleia, aprovei a lei na assembleia, convalidei e comecei a fazer os
incentivos fiscais. Uma das fábricas gera 17 mil empregos, mas ela tem incentivos fiscais legais, concedidos ao
longo de vários anos.
E, se a gente não aprovar esta matéria, essa fábrica vai embora. A quantidade de empregos que o meu
Estado vai perder é uma enormidade. Não vire um bicho aqui desta tribuna para tentar aprovar isto para ver o
prejuízo que o meu mandato vai gerar para o meu Estado, através de uma ação que eu fiz como Governador.
Aqui é uma atitude, Senador Ricardo Ferraço, de legítima defesa de um Estado desprotegido. O mundo
inteiro tem áreas muito desenvolvidas e áreas pouco desenvolvidas. Eu não estou falando de país dos coitadinhos, não, mas é a minha região que precisa, em certos setores, ser guarnecida, como a Itália, com o Mezzogiorno, fez; como a Alemanha fez no pós-guerra; como os Estados Unidos fizeram com a região da Califórnia,
com o New Deal, com uma série de coisas.
Não é privilégio do Nordeste, nem da nossa região, da nossa Bahia, da nossa Pernambuco, é uma necessidade no campo social, é isso que é preciso ser entendido. O Brasil é um País díspar, cheio de dificuldades
espalhadas por toda parte. E cabe a nós, políticos, com engenho e arte, encontrar os caminhos do beneficiamento do emprego.
Eu dizia: “o Proab para mim é a troca de imposto por emprego.” Eu abria mão do ICMS do Estado.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – V. Exª me permite um aparte?
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Claro!
Eu abria mão do ICMS do Estado para fazer a reinversão inteira na ampliação das fábricas.
Ouço, com muito prazer, o Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – V. Exª abriu mão de algo que não iria receber,
para poder, inclusive, ganhar aí na escala, na geração de trabalho, renda e principalmente no consumo local,
aquilo que V. Exª, nesse instante, acabou de dizer aí. A diferença em relação a São Paulo é que São Paulo ganha
de todos nós, até pela quantidade de bocas, há muito mais gente – Bahia tem 15, 16 milhões; São Paulo tem 45.
Só isso aí já é um diferencial. Então, V. Exª, na medida em que gera esses 15 mil empregos, são 15 mil pessoas
em condições de inclusive consumirem e, portanto, ativa o consumo local, mantém a economia funcionando.
Se não houvesse o incentivo, essa fábrica não iria para lá. Concordo plenamente: a melhor política é a de caminhar para a unificação do ICMS amanhã, só que eu preciso resolver o problema da decisão que tomei ontem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – O contencioso que é a espada de Dâmocles, que é
o problema, que é a insegurança.
Na hora em que a gente não resolver, eu vou ficar ouvindo o que eu já ouço:
Olha, se não for resolvida aquela questão, uma vez que o Supremo tem um entendimento, eu vou
embora, eu vou embora, e mais do que ir embora, eu corro o risco de quebrar, porque eu não vou
ter como devolver aqueles incentivos que estão no contencioso entre o Rio Grande do Norte e Minas Gerais, entre o Rio Grande do Norte e São Paulo, entre o Rio Grande do Norte e o Rio de Janeiro.
Então, a nossa obrigação, nesta hora, Senador Omar Aziz, é de buscar os caminhos do equilibro social. E,
daí para a frente, criar uma política nova, madura, com critérios novos, mas sem esquecer aquilo que foi dado
no passado e que, se for cobrado agora, vai desmobilizar milhares de empregos e vai quebrar empresas que
não vão ter capital para investir coisa nenhuma em canto nenhum mais.
De modo que, por essa razão, Senadora Rose, meu Presidente Renan, é que eu subo a esta tribuna, mais
uma vez, para solicitar aos Senadores de todos os partidos a compreensão em torno de um problema que é
sério e que vai ser decidido definitivamente agora e no voto. E para nós, que defendemos a troca de imposto
por emprego no passado, para nós que queremos fazer da política tributária um instrumento de política social, é fundamental...
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Senador Agripino...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Senador Cássio Cunha Lima, com muito prazer.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Os nossos Estados são irmãos. Paraíba e Rio Grande do Norte têm uma divisão fictícia em suas fronteiras, e as nossas realidades econômicas e sociais possuem
enormes semelhanças. O relato que faz V. Exª, de forma sempre muito lúcida, serena, tranquila, é o retrato da
nossa realidade. Fala-se em criação de um fundo de compensação. E, mesmo com toda a boa-fé que nós possamos ter em relação a essas compensações que foram também prometidas na Lei Kandir e que nunca foram
honradas, mesmo que elas venham a ser cumpridas, podem compensar eventuais perdas de receita, mas não
recuperarão os empregos que serão perdidos, porque nós não temos o grande mercado consumidor, não temos boa parte das matérias-primas que ali são transformadas em produtos acabados, não possuímos a melhor
logística, tampouco a melhor infraestrutura do Brasil. Portanto, as indústrias, quando se instalam num Estado,
como o Rio Grande do Norte, como a Paraíba, fazem-no em decorrência dos incentivos fiscais. Na prática, nós
compramos empregos. E, se essa regra for desmontada e nada vier em substituição, é óbvio que haverá uma
concentração de investimentos industriais em São Paulo, quando muito, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e o Norte
e Nordeste não terão a menor chance de ter um processo dinâmico de industrialização, como se não bastasse
a crise geral que a indústria brasileira vive. Então, são empresas que geram milhares de empregos e que, com
certeza, encerrarão suas atividades se o Senado Federal não tiver uma postura federativa de olhar para cada
realidade. Portanto, cumprimento V. Exª. Naturalmente, não falo como Líder do PSDB, mas como Senador pela
Paraíba, uma vez que o PSDB tem, em sua Bancada, posições já conhecidas do Senador Serra e do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que concordam com a convalidação, mas esperam que seja votado um pacote só. Nós
vamos votar a convalidação hoje, por ser uma medida extremamente importante para o Nordeste brasileiro.
Faço o aparte a V. Exª pela nossa vizinhança, pela semelhança da nossa realidade política, econômica e social
entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Eu fico imaginando, Senador Cássio Cunha Lima,
acerca do polo industrial de João Pessoa e de Campina Grande, que eu conheço, à margem da estrada, se a
convalidação desses incentivos fosse embora: nós estaríamos gerando o maior programa de desemprego da
Região Nordeste numa paetada só. Com um lance, com um voto, nós estaríamos gerando o maior programa
maciço de desemprego na Região Nordeste de todos os tempos.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador José Agripino?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – É claro, Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – É somente para contribuir
com o excelente discurso de V. Exª. No nosso Estado, o Sergipe – é o menor Estado da Federação –, existe o
Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Através do incentivo fiscal, foi possível a instalação de
325 empresas, gerando 35 mil empregos diretos e 105 mil empregos indiretos. Seria realmente uma calamidade se deixássemos que essa convalidação não fosse aprovada ou que o próprio Supremo Tribunal Federal
tornasse todos esses atos do passado ilegais. Como os nossos Estados iam arranjar dinheiro para pagar todos
esses benefícios fiscais que foram concedidos, no passado, para o desenvolvimento regional? Por isso que V. Exª
está certo, quando defende os incentivos fiscais, principalmente para as regiões mais pobres, que não podem
enfrentar os privilégios que sempre tiveram as regiões mais ricas do nosso País, não só com incentivos fiscais,
mas, também, com empréstimos privilegiados para o desenvolvimento de seus Estados.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Obrigado, Senador Valadares. Obrigado, Sr. Presidente, Renan.
Eu acho que os argumentos que eu precisava colocar – e não dormiria em paz hoje se não os colocasse
– são estes, pedindo ao Plenário que vote “sim” para aprovar esse contencioso e convalidar os incentivos fiscais
concedidos no passado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Delcídio do Amaral.
O Senador Delcídio é o último orador inscrito. Em seguida, nós vamos começar o processo de votação.
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Eu não vou ser repetitivo, mas gostaria só de rapidamente registrar que esse projeto se arrasta há bons anos
aqui na Casa.
Inclusive, eu tive oportunidade de apresentar a Resolução nº 1, uma resolução que é absolutamente fundamental para graduar as alíquotas de ICMS até a unificação. Pelo menos aquele projeto previa a unificação
das alíquotas em 2028. A Senadora Lúcia Vânia participou ativamente dessas discussões.
Junto com esse projeto, nós teríamos um fundo de compensação para mitigar as perdas dos Estados
com essa redução de alíquota e também um fundo de desenvolvimento regional associado, Senador Flexa, a
projetos regionais que funcionariam como o trampolim de investimentos regionais, visando a quê? Diminuir
essas diferenças regionais, que, lamentavelmente, o Brasil enfrenta. Até hoje, a despeito dos incentivos, isso
não resolveu, por mais importantes que esses incentivos venham a ser para as nossas economias estaduais.
Saí da Comissão de Assuntos Econômicos, e o Senador Lindbergh assumiu a Presidência. Um dos temas
que o Senador cuidou foi a questão desse pacto.
Eu sei do trabalho que foi desenvolvido, especialmente pelo Senador Luiz Henrique, autor do Projeto
130, que estamos discutindo agora.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a questão está posta: é o projeto que nós não votamos no
final do ano passado, Senador Ferraço, e que foi postergado.
Por todos os posicionamentos que ouvi aqui, muito possivelmente quase todos os Senadores e as Senadoras vão votar pela aprovação da homologação. Agora, por tudo aquilo que eu vivi, Sr. Presidente, acho que,
pelo tempo que nós levamos para discutir esta matéria – que, para mim, é o principal projeto de uma reforma
tributária que representa quase 70% da reforma tributária que nós esperamos –, mesmo votando a convalidação hoje, nós temos uma lição de casa grande pela frente.
Como foi dito aqui anteriormente, no dia 10, nós teremos uma reunião do Confaz, que, pela primeira
vez, vai ser presidido pelo Ministro da Fazenda, Ministro Levy. Junto com o Senador Luiz Henrique, nós combinamos, inclusive, uma reunião do Confaz na Comissão de Assuntos Econômicos.
Uma decisão desse tamanho passa pelo Senado, inexoravelmente, até porque esta é a Casa da Federação,
mas ela passa também pelo Governo Federal, até em função dos instrumentos, como o Fundo de Compensação
e o Fundo de Desenvolvimento Regional – eu acabei de citar aqui a função de cada um deles –, e passa pelos
Estados. Portanto, essa precisa ser uma solução negociada.
Para alguns Senadores que talvez não lembrem, ou que à época não faziam parte aqui do Senado Federal, a Resolução tem uma série de excepcionalidades, como a Zona Franca de Manaus, meu querido Senador
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do Amazonas, como também algumas questões relativas ao Centro-Oeste. Portanto, esse processo exige um
cuidado constante e uma negociação que tem que passar por todos esses entes.
O STF está acompanhando essas negociações e tem consciência –não é para meter medo em ninguém
–, o STF tem consciência das dificuldades. Já se posicionou.
Então, Senador Omar Aziz, eu acho que ninguém aqui vai deixar de votar a convalidação, pelas razões
que foram colocadas aqui – porque nos Estados vão dizer; quem votar contra, muito possivelmente, vai ser
carimbado como alguém que está jogando contra o Estado. E ninguém aqui vai jogar, jamais, contra o seu Estado; vai defender os interesses do seu Estado. Mas é uma decisão, Sr. Presidente, que não termina na sessão
de hoje. Isso vai muito longe.
Eu estou falando, não porque alguém me contou, mas porque eu conheço as dificuldades de um acordo
como esse, que, necessariamente, tem que passar pelo indexador, pela alíquota de ICMS, pela unificação das
alíquotas e pelo fim da guerra fiscal. Porque a guerra fiscal não acaba; a guerra fiscal continua.
Esse projeto de resolução estabelece um ponto de corte. Eu duvido que não haja Estados no Brasil que,
depois dessa data de corte, não fizeram novos incentivos.
Então, Sr. Presidente, eu só queria dizer, com muita tranquilidade...
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Senador Delcídio...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Senador Omar Aziz, com muito prazer,
eu ouço V. Exª.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Por favor, V. Exª coloca muito bem essa questão. Primeiro, o
empresário não faz favor para ninguém. Quando ele se instala em um Estado é porque ele tem um benefício
grande, senão, ele vai todo para a região que tem um consumo maior, que tem um poder aquisitivo maior, que
é o Estado de São Paulo. Vamos citar o nome, porque seria o Estado de São Paulo. Se ele vai para o Nordeste, e
o consumo não é interno – a empresa estar instalada na Bahia não significa que ela só vai vender para a Bahia.
Não é verdade; ela vai vender para o consumo no Brasil todo. E esse diferencial de ICMS é que dá competitividade para essa indústria. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro... E o nosso partido vai votar unido pela
convalidação das indústrias que estão no País, até porque ninguém está aqui para tirar emprego de ninguém.
Mas eu queria alertar uma coisa para a lei que está sendo repassada para o Confaz e é importante. Hoje a tecnologia é muito rápida. Ela muda com muita rapidez. Se, amanhã, não estiver amarrado, aqui ou pela lei que nós
estamos aprovando hoje, ou pelo Confaz, que a natureza da indústria, nos Estados em que está instalada, pode
ter ampliada a sua planta de produção, que pode ser mudada a forma como foi aprovada para que ela possa ter
competitividade, não vai adiantar muito essa lei que nós estamos aprovando aqui hoje. Não dá para enganar as
pessoas. Eu não vou fazer isso. Essa é a discussão que eu quis trazer outro dia aqui, e fui mal interpretado. Não
sou contra. E estou até alertando, porque não é tudo para o Amazonas, não é tudo para Manaus; o Piauí tem
direito, Sergipe tem direito, Mato Grosso tem direito, Paraíba tem direito, Pernambuco, todos os Estados brasileiros têm os seus direitos e ainda têm as suas dificuldades. Por isso, quando V. Exª coloca aqui essa questão
do ICMS, eu alerto: aqui não se está votando o prazo; aqui não se está votando se a planta de produção pode
ser modificada. Aqui, parece que estamos estendendo um benefício e que essa indústria que está na Bahia ou
em qualquer outro Estado, daqui a dez anos, será a mesma. Não será a mesma! Terá equipamentos novos, terá
outros modelos tecnológicos. Para que possamos deixar muito claro isso aqui, Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Senador Omar Aziz, é muito pertinente o
comentário de V. Exª, porque nós não podemos achar que, no dia de hoje, e aprovando – e, pelo que estou sentindo aqui no Plenário... Nós não estamos resolvendo o problema. Este é o enfoque principal da minha fala aqui.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Permite-me um aparte, Senador Delcídio?
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Senador Flexa Ribeiro, do nosso querido Pará, Estado querido.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – V. Exª, que tem raízes profundas no Estado do Pará...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Tenho mesmo.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – V. Exª, que foi barrageiro lá em Tucuruí, cometeu um
ato contra o Estado do Pará no seu relatório que foi aprovado na CAE, quando diferenciou o Pará em relação aos
demais Estados da Região Norte na alíquota do ICMS. Ou seja, colocou o Pará numa condição em que ele não
tem como competir com os Estados que o rodeiam; vai ficar como uma ilha cercada de tubarão. Senador Omar
Aziz, há pouco tempo, nós aprovamos 50 anos de prorrogação para a Zona Franca de Manaus. Nós estamos
aqui para ajudar a Zona Franca e queremos ser ajudados também. Queremos ser ajudados! Eu pediria a V. Exª...
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – Eu só queria esclarecer de novo: eu sou a favor da convalidação. Eu só estou preocupado com que o que nós estamos aprovando aqui depois não tenha o valor que
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as pessoas estão dando. Estou querendo que se aprove uma coisa que dê garantia para que a indústria que
está instalada no Pará continue no Pará por mais cem anos. Eu não sou contra, não! Vou votar favoravelmente.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – O que estamos votando aqui não vai resolver o problema.
O Sr. Omar Aziz (Bloco Maioria/PSD – AM) – É isso que estou dizendo, Senador.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Mas é o primeiro passo que estamos dando para que
o Governo...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sem dúvida.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Nós estamos sinalizando ao Governo... A convalidação,
a questão das alíquotas do ICMS, Senador Delcídio, não é resolvida porque o Executivo não quer; o Ministro da
Fazenda não quis resolver no passado. Eu só queria, quando nós retornássemos à pauta sobre o ICMS, ter o apoio
de V. Exª para que se pudesse colocar a alíquota do Estado do Pará – já não são mais 12%, agora são 10% só...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Isso mesmo.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... com 10% também nas trocas comerciais entre os
Estados do Norte. Nós não estamos nem pedindo para o resto do Brasil, não! Só entre os Estados do Norte. Eu
queria ter o apoio de V. Exª, como já pedi o apoio do Senador Jucá. Senador Jucá, estou dizendo ao Senador
Delcídio que já pedi a V. Exª, quando formos discutir o projeto da questão da alíquota do ICMS, para igualar
o Estado do Pará aos demais Estados da Região Norte, com 10% também. Então, é uma condição para que o
Pará possa sobreviver. V. Exª já colocou Roraima com 10%, o Senador Delcídio do Amaral colocou Mato Grosso
do Sul com 10% também. Quero parabenizá-lo pela inteligência de atender a seu Estado – está corretíssimo –,
só quero pedir o seu apoio e do Senador Jucá para que seja resolvido o que foi feito com o Estado do Pará. O
Pará não merece isso do Plenário do Senado Federal.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Senador Flexa, eu sou testemunha do
quanto o senhor lutou por essa alíquota de 10% no Estado do Pará e, como evidentemente essas negociações
vão se abrir, meu caro Senador Romero Jucá – e aqui é a Casa do diálogo –, eu não tenho dúvida nenhuma de
que nós teremos uma atenção especialíssima com o Estado do Pará, que me recebeu como filho quando fui
trabalhar no interior, em Abaetetuba; depois, em Marabá; e, depois, em Tucuruí, com muita honra.
Senador Garibaldi Alves.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Senador Delcídio, eu preferia que V. Exª desse
primeiro o aparte ao Senador Tasso, porque eu queria ouvir a opinião dele, pois ele é empresário e, ao mesmo
tempo, é um líder político, é um Senador, mas ele, no momento, não pode aparteá-lo. Eu queria lhe dizer só o
seguinte: na linha adotada pelo Senador José Agripino, os Estados do Nordeste, no momento, não podem abrir
mão dessa convalidação. No momento. V. Exª tem toda a razão: nós não estamos tomando aqui uma decisão
de caráter mais definitivo; nós estamos tomando uma decisão, talvez, que venha frustrar aqueles que tanto lutam por uma reforma tributária, mas o que aconteceu, Senador Delcídio, na Região Nordeste do País, na nossa
Região, é que nós perdemos a Sudene, nós deixamos de ter uma política de desenvolvimento regional. A Sudene era um instrumento de política de desenvolvimento regional. Por trás da criação da Sudene, estava uma
figura do quilate de Celso Furtado. Toda aquela engenharia em favor do Nordeste desapareceu, e agora nós
estamos nesse “salve-se quem puder”. Eu fui governador, e até mesmo os Estados do Nordeste não deixam de
ter uma disputa intestina às vezes.
Então, é um quadro realmente preocupante, e nós precisamos aprofundar esta discussão, mas não abrir
mão daquilo que hoje nós temos e que ainda é insuficiente para desenvolver a nossa região.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senador Garibaldi.
E só concluindo, Senador, ninguém aqui é contra a convalidação, mas a convalidação exige uma série
de ações complementares para que, efetivamente, a gente tenha um outro quadro federativo e acabe de uma
vez por todas com a guerra fiscal. E esse será, sem dúvida, o grande flagelo desses investimentos que estão
ocorrendo em vários Estados brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero só registrar que votarei pela convalidação, mas não podia deixar de
alertar que esse é um primeiro passo. Nós temos muitos passos pela frente que vão, sem dúvida nenhuma,
colocar Senado, Confaz e Governo Federal para discutir um projeto amplo e que, sem dúvida nenhuma, resolva de uma vez por todas a guerra fiscal, que se faça e aprove, na minha opinião, a mãe das reformas, que é a
reforma tributária. E o ICMS é cerca de 70% de uma reforma tributária brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Delcídio do Amaral, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
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Durante o discurso do Sr. Delcídio do Amaral, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais oradores, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Há, sobre a mesa, requerimento de reexame da matéria pela Comissão de Assuntos Econômicos.
É o seguinte o requerimento:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Como a matéria está em urgência, nós
vamos submeter o requerimento à votação.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Presidente Renan, só para agradecer a votação do
requerimento que encaminhei para que o projeto não retornasse à CAE, que fosse dado parecer das emendas
em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª, que
é o primeiro subscritor do requerimento já aprovado.
Uma vez que a matéria encontra-se em regime de urgência, eu concedo a palavra ao Senador Romero
Jucá para proferir parecer e reexame, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
PARECER Nº 71, DE 2015-PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos avaliando todas as emendas e destaques que foram feitos e estamos,
portanto, apresentando um novo relatório, que incorpora todo o relatório do Senador Luiz Henrique e mais
as Emendas nºs 11 e 2.
Portanto, o parecer é pela aprovação do relatório com essas duas emendas inseridas ao novo relatório
da CAE. Portanto, coloco à apreciação, registrando a importância de votar a convalidação, registrando que este
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projeto, que inicia o processo de convalidação vai à Câmara dos Deputados, terá que ser votado na Câmara
dos Deputados. Para tranquilizar as colocações que foram feitas aqui, até o final do mês de maio, o Ministro
Joaquim Levy ficou de vir ao Senado e apresentar a geografia financeira, para fazer a equalização e os investimentos necessários dos Estados, exatamente para que, junto com a equalização financeira, tenhamos condições de votar a resolução que uniformiza as alíquotas e acaba com a guerra fiscal.
Portanto, essas duas matérias, uniformização de alíquotas e equalização financeira, serão votadas em
conjunto até o final de maio. Estaremos resolvendo definitivamente a questão da guerra fiscal.
Feito esse registro, peço aprovação do meu relatório.
É a seguinte a emenda substitutiva:

424

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

Abril de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8

425

426

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2015

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, com
a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, confio no espírito público e na competência do Senador Romero Jucá. Acontece que esse texto,
o texto conhecido como relatório Luiz Henrique, é um texto longamente amadurecido, objeto de muitas discussões no Confaz, de discussões nesta Casa, e todos nós conhecemos. Quero dizer a V. Exª que não tenho a
menor condição de votar agora um texto que não sei qual é, numa matéria dessa delicadeza, onde, às vezes,
uma palavra, uma vírgula muda o sentido de uma norma jurídica.
De modo que peço a V. Exª que distribua o texto que vamos votar para que possamos votar com plena
consciência do alcance da nossa deliberação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente, só para dar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero com a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – O texto é o mesmo do Senador Luiz Henrique, com o acatamento de duas emendas: uma que diz que fica, na questão da guerra fiscal,
resolvido também o débito no Estado de destino, para que não haja dúvidas sobre remanescente de passivo
a ser discutido na justiça, e outra que melhora a condição do prazo de transição para o comércio em determinadas regiões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Romero Jucá está colocando o seguinte: o texto é o mesmo texto já publicado do Senador Luiz Henrique, acolhendo duas emendas a
mais, que também já estão publicadas.
É a Emenda nº 1... Perdão. A Emenda nº 2, do Senador Ricardo Ferraço, que acrescenta inciso ao §2º do
art. 3º, estabelecendo que as isenções, incentivos e benefícios poderão ter prazo máximo de até
31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do [...] convênio, quanto àqueles
destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja
o real remetente da mercadoria.
E a Emenda nº 11, também acolhida pelo Senador Romero Jucá, da Senadora Lúcia Vânia, inclui no projeto dispositivo que afasta as sanções previstas no art. 8º da Lei Complementar nº 24, de 1975: “a nulidade do
ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; a exigibilidade do
imposto não pago [...] e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente”, no caso de
remissão do valor correspondente pelo Estado de origem, a fim de que o Estado de destino não se locuplete
com a cobrança do imposto remido.
Essas duas emendas foram acolhidas. Todas as emendas já estão publicadas. E o parecer do Senador Romero acontece em função da tramitação da matéria em urgência.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente! Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra e Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
sessão passada, o Senador Aloysio fez requerimento pedindo um reexame por parte da CAE do projeto em
questão, e da CCJ. Isso foi recusado.
Sr. Presidente, nós não podemos votar um projeto cujo texto não se conhece e que V. Exa está lendo agora e que tem implicações, tem implicações de conteúdo.
Eu tenho entendido... Posso até estar equivocado porque não tenho o texto nas mãos, mas o que se dizia no âmbito do Confaz para essa proposta é que ela facilita o passeio de mercadorias para efeito tributário.
Pode ser que não, Senador...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Não é verdade. Eu posso esclarecer.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Mas pode ser que não, Senador Ferraço. Eu só digo que
nós não podemos votar uma coisa que não está sendo examinada, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente!
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – É necessário que sejam distribuídas as emendas, que
elas possam ser avaliadas. É o mais razoável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, com o perdão da interrupção, Senador José Serra, comunicar que o Senado publicou o texto do Senador Luiz Henrique, com todas as
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emendas. Está publicado na internet e neste avulso do Senado Federal, desde a sessão passada. Já está devidamente publicado.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB) – Pelo menos, os números das emendas que estão sendo votadas deveríamos ter e também o parecer do Relator Luiz Henrique. O Senador Luiz Henrique...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – As emendas que foram acolhidas pelo
Senador Romero Jucá, em acréscimo, foram as Emendas nº 2 e nº 11, que já estão devidamente publicadas no
avulso. Portanto, só para deixar claro, não há texto novo. A matéria já foi publicada na internet e neste avulso.
O Senador Romero Jucá apresentou um parecer, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, acolhendo mais duas emendas, que já estavam devidamente publicadas.
Senador Aloysio.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não há texto novo, mas eu quero dizer, com toda clareza, que há uma modificação substancial do projeto que
todos nós conhecíamos, do projeto que foi longamente discutido no Confaz, e a acolhida dessas emendas vai
simplesmente inviabilizar qualquer resolução que venha a pôr fim à chamada guerra fiscal. Não é possível fazer uma coisa dessas, no final, na última hora, uma mudança que altera fundamentalmente as regras do jogo
que estava sendo jogado até agora.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente!
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de autor da emenda, eu acho que nós precisamos desmistificar algumas questões que são colocadas para
dar uma relevância que não existe. Primeiro, nós não estamos modificando. Nós estamos dando prerrogativa
ao Confaz para que o Confaz o faça. O Senado não tem prerrogativa constitucional. O que nós estamos é dando delegação ao Confaz para que o Confaz o faça. Nós estamos autorizando o Confaz para que, nesses casos
específicos, o Confaz possa decidir por dois terços, considerando um terço de cada região. Então, não há fato
novo e não há essa relevância que está sendo considerada.
O que nós fizemos na proposta, Sr. Presidente? Além de convalidar, nós criamos regras de transição para
um conjunto de segmentos produtivos, nós criamos regras de transição para a indústria, nós criamos regras de
transição para a atividade de infraestrutura. E o que nós estamos fazendo, Sr. Presidente, é conceder também
regra de transição para um segmento que é muito importante, que é o setor de distribuição.
E nós tomamos o cuidado, inclusive, aqui, de deixar claro que o beneficiário precisa ser o real remetente
da mercadoria, para eliminar qualquer possibilidade de passeio de notas fiscais, que é uma atividade criminosa que está devidamente coibida.
De modo que não é fato novo. Esse processo é amplamente conhecido, discutido e publicado no Diário
Oficial do Senado da República. De modo que o que estamos fazendo é apoiar um segmento que, por exemplo,
no meu Estado, Senador Ronaldo Caiado, significa 35 mil empregos; no seu Estado de Goiás, também é uma
atividade que gera muitas oportunidades de emprego, assim como na Bahia, assim como em Pernambuco, e
assim por diante.
O que estamos fazendo, Sr. Presidente, é dar condição aos Estados emergentes para que possam buscar
o caminho da prosperidade e eliminar a concentração do desenvolvimento econômico em poucos Estados
brasileiros.
É isso o que estamos fazendo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Senadora
Vanessa Grazziotin e Senador Waldemir Moka.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que
queremos mesmo agora é votar esta matéria pela importância que ela tem para os Estados pobres do Brasil.
E, também, Sr. Presidente, para garantia jurídica, neste momento de turbulência política, neste momento de
insegurança do ponto de vista econômico, não podemos deixar as empresas que na boa-fé se estabeleceram
nessas condições ficarem numa condição de dúvida em relação a isso.
Portanto, o que estamos votando nesta tarde é uma questão de justiça e uma questão de segurança jurídica, pois este País precisa fazer valer essa questão da segurança jurídica.
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Em relação às emendas, Sr. Presidente, todos nós que conhecemos o Regimento desta Casa sabemos que
a todo projeto, a todo substitutivo cabe emenda a ser feita, dentro do prazo, pelos Srs. Senadores, e coube à
Mesa a lisura de publicar as emendas, como sempre faz, para que todos tomassem conhecimento.
Então, não há nenhuma novidade, nenhuma mudança significativa no texto e nem mudança de última
hora, Sr. Presidente. Há mudança porque o Relator Romero Jucá resolveu incorporar algumas dessas emendas
e não dar parecer favorável a outras emendas. Isso é da regra do jogo, é regimental, Sr. Presidente.
Portanto, não há nenhum tipo de trabalho diferente daquilo que reza a nossa cartilha do Regimento,
que V. Exª tanto zela por ela.
Portanto, o encaminhamento do PMDB é favorável ao projeto com a incorporação das duas emendas
apresentadas e incorporadas ao projeto pela relatoria do Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa e, em seguida, Senador José Serra e Senador Waldemir Moka.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, eu quero que minhas primeiras palavras sejam muito claras, para que não haja mal-entendido
neste Plenário, porque, infelizmente, todos os Senadores e Senadoras nos cobram por conta da Zona Franca
de Manaus. Então, que minhas primeiras palavras sejam de apoio ao projeto, sejam de apoio à convalidação
dos incentivos fiscais concedidos pelos Estados, tendo claro que, na maior parte dos Estados, esses incentivos
funcionaram como projeto de desenvolvimento, geração de emprego e de renda. Então, essas são minhas primeiras palavras.
Segundo, Sr. Presidente, eu também não acho que haja nada de antirregimental em o Senador Romero
acatar algumas emendas ou não. Entretanto, eu quero aqui fazer um apelo. Nós estamos passando, pelo parecer do Senador Romero Jucá, a garantir os incentivos fiscais ao comércio, que no parecer original eram de
um ano, para cinco anos. Não há problema. É de transição, exatamente, Senadora Lúcia Vânia. A gente sabe o
quanto isso é importante para o Centro-Oeste.
Mas há uma emenda – não é de minha autoria, é uma emenda de autoria do Senador Aloysio Nunes,
e eu apresentei um destaque à Mesa – que modifica o art. 1º, inciso I, Sr. Presidente, que diz que a legislação
estadual publicada terá efeito até o início da produção dos efeitos dessa lei complementar. O que significa
dizer isso, em palavras simples? Que até a publicação dessa lei qualquer Estado brasileiro pode conceder
incentivos fiscais.
Eu creio que, se nós estamos fazendo um pacto aqui, Sr. Presidente, para construir um novo ambiente no Brasil, para pôr fim efetivamente à guerra fiscal, que só virá com a aprovação de outro projeto, que é
o projeto que trará novas alíquotas do ICMS, não seria de bom tamanho aprovar algo com uma amplitude
tão grande.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira apresenta a emenda, salvo engano, até junho de 2015. Eu perguntaria
ao Senador Romero Jucá da possibilidade, Senador, de V. Exª acatar a emenda do Senador Aloysio Nunes Ferreira e colocar um período temporal para a concessão de incentivos – julho, para todos.
Não valerá para um, valerá para todos os Estados – julho de 2015, Sr. Presidente. Porque duas emendas
foram aceitas.
Aí dizer que passaríamos por cima de tudo aquilo que o Confaz discutiu, a gente está passando, de forma
constitucional, regimental, constitucional, Senador Eunício. O Ceará não ganhará nem menos nem mais do que
São Paulo, do que a Bahia, do que qualquer outro Estado. Mas que a gente estabelecesse um limite, porque o
que a gente está dizendo neste projeto aqui, Sr. Presidente, é que nós estamos convalidando incentivos fiscais
que legalmente não poderiam acontecer. Até quando? Até quando a lei for aprovada.
Eu acho que é demais, Sr. Presidente. Então, eu quero fazer um apelo e gostaria de ouvir a sua resposta,
Senador Romero Jucá. Isso seria muito importante. Obrigada, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Senadora Vanessa, só para registrar, o texto do Confaz, que encaminhou na proposta do Senador Luiz Henrique, é exatamente que não haja limitação do prazo,
porque pode haver complementariedade em determinada atividade para completar o prazo dos 15 anos. Então, nós não vamos colocar prazo, porque foi fixado um entendimento com o Confaz de que não teria prazo.
Portanto, não cabe aí a limitação dos Estados na convalidação de qualquer vantagem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Sem revisão do orador.) – Apenas acho que o Senador Ricardo Ferraço esclareceu muito bem. Não há fato novo, Sr. Presidente. As emendas foram apresentadas. O
que o Senador Romero Jucá colocou foi exatamente emendas previstas. O que não pode é agora mudar, como
agora, recentemente, a Senadora propôs. Isso não é possível, porque não está previsto no relatório. Então, eu
não entendo, eu não consigo entender: aqui, na hora em que vamos votar a convalidação, parece que se cria
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um ambiente no sentido de não votar. Nós vamos votar a convalidação e, logo em seguida, vamos discutir as
questões das alíquotas do ICMS. Mas a votação da convalidação é fundamental, principalmente nesse momento, para acabar com essa questão de insegurança jurídica que há em todos os nossos Estados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com todo respeito aos que me antecederam, inclusive ao Senador Ferraço, que assegura que essa redação está bem feita,
o real beneficiário, etc.
Para deixar constado nos Anais, Sr. Presidente: no Confaz, essa proposta, essa ideia foi rejeitada pela quase
unanimidade dos secretários, por facilitar o turismo da nota fiscal, independentemente da intenção do autor.
Porque é muito difícil identificar aquele que se diz o real remetente da mercadoria depois de muitas transações. Por outro lado, o Estado, neste momento, mais prejudicado por esse dispositivo – porque outra coisa é
dizer que se vai fazer uma outra votação, etc. e tal, mexendo aqui e acolá – é o Estado do Piauí, que chega ao
desespero nessa matéria. E nós estamos votando aqui, agora, um tema, um dispositivo dessa importância sem
ter consciência disso.
Que fique pelo menos registrado que esse dispositivo, independentemente da intenção do autor e do
meu amigo, meu querido Relator, o Senador Jucá, independentemente das intenções, é um dispositivo que
vai facilitar o turismo da nota fiscal no Brasil, e nós estamos votando isso agora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimentos de
destaques, que serão lidos pelo Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA) –
REQUERIMENTO Nº 288, DE 2015
Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a votação em separado para, tão somente, promover a supressão do §6º do art. 3º do PLS nº 130, de 2014,
da Emenda nº 1, da CAE. Assinado Senador Ricardo Ferraço.
REQUERIMENTO Nº 289, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno, a votação em separado da Emenda nº 2,
de Plenário, de minha autoria, ao PLS nº 130, de 2014. Senador Ricardo Ferraço.
REQUERIMENTO Nº 290, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno, a votação em separado, da Emenda nº 3,
de Plenário, de minha autoria, ao PLS nº 130, de 2014. Senador Ricardo Ferraço.
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno, a votação em separado, da Emenda nº 4,
de Plenário, de minha autoria, ao PLS nº 130, de 2014. Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA) –
REQUERIMENTO Nº 292, DE 2015
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado, requeiro o destaque para votação
em separado da Emenda nº 5, de Plenário, ao PLS 130/14. Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO Nº 293, DE 2015
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado, requeiro o destaque para votação
em separado da Emenda nº 6, de Plenário, ao PLS 130/14. Senador Romero Jucá.
Destaque de emenda para votação em separado.
REQUERIMENTO Nº 294, DE 2015
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado, requeiro o destaque para votação em separado da Emenda nº 8, de Plenário, ao Projeto de Lei nº 130. Assina a Senadora Vanessa
Grazziotin.
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REQUERIMENTO Nº 295, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 9, de Plenário, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, oferecido ao
Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2014, Complementar. Assinado: Senadora Marta Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 296, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 10, de Plenário, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, oferecida
ao Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2014. Assinado: Senadora Marta Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 297, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 11 ao PLS 130/14. Assinado: Senadora Lúcia Vânia.
REQUERIMENTO Nº 298, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 13, de Plenário, do Senador Eduardo Suplicy, oferecido ao Projeto de Lei do Senado nº 130/2014. Assinado, Senador José Serra.
REQUERIMENTO Nº 299, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 312, §2º, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 15, do PLS nº 130/2014.
Assinado pela Senadora Lúcia Vânia.
Era só isso, Sr. Presidente.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 289, DE 2015
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, votação em separado da
emenda nº– 2 PLEN , de minha autoria, ao PLS 130 de 2014.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2014. – Senador Ricardo Ferraço, PMDB – ES.
(À publicação.)
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REQUERIMENTO Nº 290, DE 2015
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, votação em separado da
emenda nº– 3 PLEN , de minha autoria, ao PLS 130 de 2014.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2014. – Senador Ricardo Ferraço, PMDB – ES
(À publicação.)
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2015
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno, votação em separado da
emenda nº– 4 PLEN , de minha autoria, ao PLS 130 de 2014.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2014. – Senador Ricardo Ferraço, PMDB – ES.
(À publicação.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – O parecer é contrário a todos os pedidos de destaque. Portanto, nós encaminhamos em contrário e pedimos votação em globo.
Contrário aos destaques, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço e Senador
Omar Aziz.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considerando o acordo feito, eu ia retirar os DVSs feitos, mas o encaminhamento pela votação de forma
global vai facilitar o encaminhamento.
Eu acompanho a orientação feita pelo Líder Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Queria fazer um apelo ao
Senador Romero Jucá, Relator das emendas que foram apresentadas, que ele revisse a questão da Emenda nº 8.
A Emenda nº 8, Sr. Presidente, é uma garantia de que não se estabeleça em pouco tempo uma grande
guerra fiscal neste País, porque a gente dá um prazo para que as empresas, se instaladas até o dia 30 de abril
de 2015, possam ser convalidadas. A partir desta data, não, porque, se passarem mais três, cinco meses para
nós votarmos a convalidação. E ainda vai para Câmara, onde vai demorar um tempo e poderá voltar para o Senado. Vai se estabelecer nesses meses, nesse intervalo, uma grande guerra fiscal e poderemos colocar tudo a
perder. Por isso eu sou favorável a que se convalide aquilo que existe, não aquilo que poderá ser criado ainda.
Em três, quatro, cinco meses é possível.
Por isso, Senador Romero, faço esse apelo, só para que a gente convalide. Hoje a Ford está na Bahia. Ela
tem que continuar na Bahia, não pode sair da Bahia. Tem que continuar lá, com todos os benefícios que ela tem,
gerando emprego, gerando oportunidade para o povo baiano, da mesma forma como tem em outros Estados.
Agora, se nós, Senadores, não analisarmos claramente que é possível se fazer uma grande guerra fiscal
nos próximos meses e colocar a perder tudo o que nós estamos construindo agora, fica difícil discutir. Nada
contra aquilo que já existe. Para aquilo que já existe, convalidação agora, já, dar garantia ao empresário.
No momento difícil, Sr. Presidente, em que o País passa por dificuldades para fazer investimento, isso dará
uma garantia para que os empresários possam investir mais, possam ampliar suas plantas, possam gerar mais
empregos, mas para aquelas empresas que já existem, não para aquelas que estão só de butuca, esperando a
gente aprovar aqui a convalidação para que tirem proveito. Assim estaremos colocando em dúvida aquilo que
está sendo construído por esta Casa com tanta seriedade.
É esse o apelo que eu faço. É esse o apelo que se faz para que a gente não coloque em dúvida e dizerem
que já há empresas, em alguns Estados, esperando se aprovar ou se sinalizar com a aprovação para que elas
possam, nesse momento, migrar para os Estados. Aí sim, vai haver uma guerra entre os Estados pobres, entre
os Estados ricos e pobres. Se nós formos para uma disputa, quem perde, acima de tudo, são os Estados.
Por isso faço esse apelo, Senador Romero Jucá, que é o grande Relator desta Casa, é um homem que tem...
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Fora do microfone.) – Sr. Presidente.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – ... uma experiência muito grande e sabe a importância de
a gente analisar isso com cuidado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – Antes do nobre Relator,
eu gostaria de tranquilizar o nobre colega, Senador Omar, sobre a preocupação dele, porque, no momento em
que o Governo apresentar o fundo de compensação, essa matéria vai ser resolvida imediatamente.
Agora, V. Exª deseja limitar a possibilidade de crescimento dos Estados e faz com que o Governo Federal
diga em alto e bom som: “Olha, a partir de agora, não vou criar mais fundo.” Qual é o Estado que vai sobreviver
hoje sem que tenha a garantia desses fundos de compensação?
Então, nós precisamos, mais do que nunca, se é interesse do Governo de que realmente não continue havendo mais migração dessas empresas, que ele estabeleça as regras, crie os fundos e, aí sim, nós vamos poder
conter esse processo e resolver definitivamente. Agora, não é justo tentar inibir o crescimento desses Estados,
e o Governo simplesmente vem e diz: “Olha, a partir de agora o Tesouro não arca com mais nenhum.” Sendo
assim, nós não temos como avançar em nenhum processo de acordo. Nós temos de fazer prevalecer aquilo
que foi apresentado aqui pelo Relator. Como tal, votaremos favoravelmente, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR) – Apenas para registrar que nós vamos manter a indicação contrária a todos os destaques.
Entendo os argumentos que foram colocados aqui, mas nós estamos mantendo a lógica definida junto
com o Confaz na questão dos incentivos dos períodos.
Portanto, fica mantido o relatório e fica mantido o encaminhamento contrário a todos os destaques, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votação, em globo, dos requerimentos de destaque.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa)
Rejeitados.
Passamos à votação.
Há, sobre a mesa, outro requerimento que será lido Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA) –
REQUERIMENTO Nº 300, DE 2015
Requeiro preferência para a votação da Emenda nº 16, de Plenário, Substitutivo, antes da Emenda
nº 1 da CAE, também Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2014. Assinado pelo Senador Romero Jucá.
É o seguinte o requerimento na íntegra:

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Só para explicar que esta
emenda substitutiva é a emenda geral que eu consolidei, colocando a emenda substitutiva do Senador Luiz
Henrique mais as duas emendas que nós colocamos, agregando na emenda de Plenário a revisão da CAE.
Portanto, o voto é “sim”. Este é a matéria, é o cerne da questão da matéria em que nós vamos aprovar a
convalidação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Este parecer está, como disse o Senador Romero Jucá, apenas sistematizando o parecer do Senador Luiz Henrique, anterior, mais as duas emendas
que foram acolhidas.
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado o requerimento.
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A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 288, inciso III, letra a, do Regimento Interno, a matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
Eu peço aos Senadores que estão em outras dependências que, por favor, venham ao plenário. As Senadoras, também.
Votação da Emenda nº 16, de Plenário, Substitutivo.
Eu peço à Secretaria Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Eu peço aos Líderes partidários que, por favor, se desejarem, indiquem o posicionamento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, quero encaminhar a matéria.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Sr. Presidente, pela ordem. Para
encaminhar.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice, Senador Eunício, Senador Walter, Senador Cássio Cunha Lima, Senador Blairo Maggi.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Para encaminhar, Sr. Presidente, no sentido de colocar os Senadores do PSB ao voto “sim” nesta importante votação que fazemos hoje, nesta tarde e noite.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – O
PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O PDT encaminha o voto “sim”.
Senador Eunício, Senador Cássio.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela importância dessa matéria.
Essa matéria ainda não é uma matéria definitiva, mas é o primeiro passo que nós precisamos dar aqui no
Senado. Essa matéria vai à Câmara ainda, vai acontecer muito debate sobre essa questão.
Então, o PMDB encaminha o voto favoravelmente, Sr. Presidente, e pede aos Senadores do PMDB e do
Bloco que acompanhem a informação que nós estamos neste momento prestando, pedindo a esses Senadores o encaminhamento do voto “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, Líder do
PSDB.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero deixar claro que a Bancada é favorável à convalidação dos incentivos fiscais. Deixar claro que
essa é a posição do Senador Aloysio Nunes e do Senador José Serra, que concordam com a convalidação dos
incentivos, porém defendem que essa matéria deveria ser votada de forma global com outros itens que dizem
respeito à regulamentação do ICMS.
Então, para que fique claro, no que diz respeito à convalidação dos incentivos, à unanimidade, a Bancada do PSDB manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria. Contudo, o entendimento do Senador José
Serra e do Senador Aloysio Nunes é de que essa matéria deveria ser votada de forma global. Diante dessa posição divergente, a Liderança libera o voto para essa matéria da convalidação particularmente.
Obviamente, como Senador da Paraíba, não poderia deixar de votar já na matéria, apenas registrando
a posição do Senador Serra e do Senador Aloysio a favor da convalidação, apenas discordando do momento
da votação da matéria.
É essa a posição do PSDB, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
Eu peço aos Senadores que não se ausentem do Plenário, porque vamos ter pelo menos mais duas votações nominais.
Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, essa matéria foi sobejamente discutida nesta Casa. Portanto, não há nenhuma novidade. É bom
lembrar que essa matéria foi em decorrência de um conjunto de debates, debates esses que nos levaram à aprovação da Resolução nº 01, que tratou do ICMS Importação, debates esses que levaram a duas medidas sendo
apreciadas nesta Casa, sendo uma a Medida Provisória nº 599, que tratava da questão, Senador Luiz Henrique,
da unificação das alíquotas e da criação dos fundos, dos dois fundos.
Lamentavelmente, o nosso relatório não foi a voto. O Governo trabalhou para que essa matéria não fosse
aprovada. Depois disso, nós discutimos outra matéria, inclusive uma resolução apresentada na CAE, relatada
pelo Senador Luiz Henrique, e outra matéria relatada pelo Senador Armando Monteiro. Portanto, uma matéria
que teve amplo debate.
Assistimos aqui a uma total concordância no encaminhamento de uma solução para a questão da guerra fiscal. Todos os Senadores defendem um processo, inclusive progressivo, para a questão da alíquota com
regressividade no que diz respeito ao montante dessa alíquota, ao envio dos fundos. Portanto é uma matéria
de total consenso. A divergência se apresenta na necessidade de resolver um problema existente. Trata-se da
convalidação, que também foi sobejamente discutida e encaminhada pelo Senador Luiz Henrique em diversas
reuniões com o Confaz, com esta Casa, com a CAE. A matéria foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora chega à votação no plenário do Senado.
Além dessas matérias, outras, Senador Renan, tramitaram nesta Casa. Eu, por exemplo, transformei em
emenda constitucional o resultado da Medida Provisória nº 599. Se é vero que o Governo quer mandar, por intermédio do Ministro Levy, uma proposta no final de maio, poderá fazê-lo agora com a situação jurídica ajustada e o Plenário do Senado encaminhando uma solução para acabar com o conflito judicial e colocando em
prática a regra que os Estados apresentaram quando atraíram benefícios.
Nós, da Bancada do PT, majoritariamente temos encaminhado o voto “Sim”, respeitando inclusive as posições apresentadas pelos Senadores Lindbergh e Marta e mesmo o caso do Senador Delcídio, que apresentou
as suas ponderações, mas reafirmou o seu voto favorável à matéria da convalidação.
Então, majoritariamente, a nossa Bancada encaminha o voto “Sim”, entendendo as posições assumidas
pelos dois Senadores, um Senador do Rio de Janeiro e a Senadora de São Paulo.
Portanto, a nossa posição é “sim” à convalidação de benefícios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
Em seguida, o Senador Luiz Henrique.
A SRª ANA AMÉLIA (PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, Renan Calheiros, eu queria, em nome da Bancada do Rio Grande do Sul, que como a Bancada de Alagoas também está
no mesmo barco, dizer a V. Exª que estamos votando favoráveis à convalidação e esperando o cumprimento
do acordo que, em seguida, V. Exª colocará em votação: a questão relacionada ao indexador da dívida dos Estados e Municípios.
Eu queria fazer também um registro, aproveitando o trabalho da Autora do projeto da convalidação, a
Senadora Lúcia Vânia, pela combativa defesa do projeto, e, sobretudo, pelo relatório do Senador Luiz Henrique,
que trabalhou não só na convalidação, mas também pela competência que tem como ex-governador de Santa
Catarina, na questão da renegociação do indexador novo para a dívida de Estados e Municípios.
Então, esse é o nosso voto e a nossa posição, Presidente Renan Calheiros.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, com a palavra, V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Embora
Relator da matéria original que chegou a este plenário, depois de aprovada pelas Comissões técnicas, o meu
voto será de abstenção, Sr. Presidente. E esse voto de abstenção não é um voto ratione materiae; é um voto de
cumprimento da minha palavra.
Realizei, no mês passado, uma reunião com o Confaz, no meu gabinete. O Presidente Tostes, do Confaz,
comunicou-me que o Conselho Fazendário estaria reunido no dia 11, em Goiânia, e me pediu que aguardasse
até essa reunião, porque os Secretários da Fazenda buscariam estabelecer um consenso para um texto a ser
aprovado sobre essa matéria nesta Casa. Como dei a minha palavra ao Confaz de que aguardaria o dia 11, eu
vou manter o meu voto de abstenção para que a minha palavra seja honrada perante os Secretários de Fazenda do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
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O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a posição do Democratas é voto “sim”.
Convocarei os colegas e peço a paciência de V. Exª. Ainda há a ausência de um Senador, que está se descolando para cá a fim votar favoravelmente ao projeto substitutivo do Senador Romero Jucá, incluindo as duas
emendas que foram fundamentais para a sobrevivência das empresas no interior do Brasil, dando condições
de competitividade para todas elas.
Sr. Presidente, pondero com V. Exª que possamos, logo a seguir, votar o projeto da biodiversidade, já que
o assunto da renegociação das dívidas deveria ficar para um próximo momento, depois de um entendimento
também, para sabermos como será o tratamento dado na Câmara dos Deputados à matéria que será encaminhada para lá no decorrer de amanhã.
No mais, Sr. Presidente, esta é a posição do Democratas: voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Otto Alencar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSD encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – PSD...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Maioria/PSD – BA) – Inclusive, creio que a aprovação desse projeto, a convalidação é a garantia de grande parte da matriz industrial do meu Estado, o Estado da Bahia, e de milhares de
empregos que foram gerados, com muito trabalho e muita dedicação.
Portanto, o PSD encaminha o voto “sim”, pela aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – PSD encaminha o voto “sim”.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – PPS vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – PPS vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício e Senador Blairo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”, com a convicção de que essa matéria é muito importante e não mexe
na questão do ajuste fiscal. Portanto, é uma matéria neutra, mas que dá a garantia jurídica às empresas que se
instalaram principalmente no Nordeste brasileiro, em muitos Estados do Centro-Oeste e em outros Estados do
Brasil. É apenas a garantia jurídica que estamos confirmando na noite de hoje.
Esse projeto, é bom que a Nação inteira saiba, não é um projeto que muda qualquer posicionamento na
questão do ajuste fiscal, tão necessário ao Brasil neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
Senadora Vanessa.
Senador Omar.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero aproveitar este momento para cumprimentar todos os jornalistas, hoje, pelo seu dia. Há algumas pessoas que trabalham comigo. Quero cumprimentá-los pelo dia, e também a Senadora Ana Amélia,
que já se manifestou aqui, além de outros colegas que vieram dessa mesma área.
Quero dizer, Sr. Presidente, que a orientação de voto do PR e também do Bloco União e Força é pelo “sim”,
pela aprovação desse projeto.
E eu abri mão da discussão, de falar na hora da discussão, para que nós pudéssemos acelerar, mas vi que
todos os colegas quiseram se manifestar, e, pacientemente, fiquei aqui, também, ouvindo. E quero aproveitar,
neste momento, Sr. Presidente, para dizer que esse me parece um projeto como tínhamos, lá em Mato Grosso,
a questão da regularização fundiária urbana.
Quando cheguei como governador, havia muitos pedidos, milhares de pedidos, bairros em Cuiabá e em
outras cidades que não tinham a sua regularização, e eu comecei a ouvir as pessoas e botei um nome em um
programa, do meu programa lá, que chamava Programa Até que Enfim, porque, toda vez em que recebia um
título desse, a pessoas dizia: “Puxa vida, até que enfim!”. Na verdade falava um palavrão e até que enfim. E essa
convalidação, hoje, aqui, a autorização de convalidação eu diria o seguinte, não é, Senadora: “Até que enfim
nós vamos votar!”
E eu vi colegas da tribuna dizerem que nós estamos apressando. E eu não entendo por que esperar 15
anos, 20 anos, 26 anos para aprovar uma matéria, e pedir mais paciência. Então, acho que nós estamos no tempo certo, nós temos que votar.
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E outro argumento aqui, Senadora Lúcia Vânia, utilizado é que dia 11 o Confaz se reúne em Goiânia –
muito bem! O Confaz terá toda a oportunidade de ouvir o que o Senado quis dizer nesta oportunidade e fazer
uma resolução por eles próprios, sem a nossa intervenção, daquilo que nós queremos. Está pacificado, está
resolvido, e não precisamos votar nada que está indo para a Câmara, porque nós teremos ajustadas as questões dos incentivos fiscais.
Então, só para deixar registrado o meu posicionamento, o posicionamento do Estado de Mato Grosso é
pelo “sim”, porque nós fizemos lá muitos incentivos fiscais, mudamos o perfil da economia de Mato Grosso e,
aliás, ainda precisaremos pela frente, se não dessa fórmula, de outro jeito de desenvolvimento regional. Caso
contrário, as nossas regiões menos favorecidas e menos desenvolvidas continuarão menos desenvolvidas
eternamente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa, Senador Randolfe
Rodrigues, Senador Ricardo Ferraço, Senador Omar Aziz.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas eu quero aqui reforçar a opinião. Primeiro, votei favoravelmente ao
projeto. Entretanto, creio que ele carece de uma série de modificações, mas, como o projeto aprovado aqui
ainda vai à Câmara dos Deputados, penso que há tempo, Sr. Presidente, para que a gente possa debatê-lo com
maior profundidade.
Mesmo porque esse Projeto já foi apelidado como Projeto da Convalidação. Só podemos convalidar aquilo que já existe, Sr. Presidente, e não convalidar o que virá no futuro, mas o Projeto diz isso. Ele ainda mantém
por um bom tempo.
Eu não creio que isso seja uma boa forma de nos relacionarmos com o Confaz, tampouco uma boa forma de nos relacionarmos com o próprio Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, essa matéria carece de
urgência, ela necessita, é uma matéria urgente, até porque é a própria Constituição Federal que determina as
regras, Sr. Presidente. Nós apenas não estamos propondo uma forma de convalidar, mas mexendo na matéria,
para garantir que, daqui para frente, os incentivos fiscais continuem a serem dados, o que é, em minha opinião,
um equívoco, mas creio que, com o tempo e a forma como a matéria deverá ser debatida na Câmara e retornar
aqui para o Senado, ainda haja tempo de corrigir e aprovar da melhor forma. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o nosso voto é “sim” e o aspecto principal do voto é que esse projeto de lei complementar da Senadora Lúcia Vânia cumpre um dos objetivos da República que é diminuir as desigualdades
regionais. Ora, como é o sistema tributário hoje, que necessita e impõe a unanimidade do Confaz? A imposição da unanimidade, da forma que é hoje, descumpre, de fato, o princípio da Federação, porque nunca será
aprovado nada em favor dos Estados que mais necessitam.
Então, o voto é favorável à convalidação. O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar...
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – PE. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) – Antes de encerrar a votação, eu acho que é justo a gente fazer aqui alguns registros da atuação decisiva de alguns companheiros de Senado Federal para que a gente, finalmente, votasse
essa matéria. Em primeiro lugar, V. Exª, que, de fato, pautou a matéria, tramitou em regime de urgência, deu
apoio para a inversão da pauta. Em segundo lugar, um registro à Senadora Lúcia Vânia e ao Senador Luiz
Henrique e, em último lugar, mas em primeiríssimo lugar, a atuação na tarde de hoje, do Senador Romero
Jucá, que, atendendo aos apelos das Lideranças partidárias, conduziu a matéria para ser votada em globo,
da forma apropriada, dando um passo importantíssimo para que a gente possa, finalmente, transformar o
conceito do ICMS, do imposto de produção para o imposto de consumo. Hoje, o Senado escreve uma das
mais bonitas páginas da sua história.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM, 63; NÃO, 07.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda nº 16, de Plenário, Substitutivo.
Ficam prejudicados o projeto e as demais emendas.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação do turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o substitutivo em turno suplementar, declaramos encerrada a discussão.
Sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do art.
284 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos votar três autoridades.
Há um requerimento, sobre a mesa, que será lido pelo Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – MA) –
REQUERIMENTO Nº 301, DE 2015
Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro inversão da
Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item 3 da pauta, PLC nº 5, de 2015, seja submetido ao plenário como item 2 da pauta. Assinado Senador Aloysio Nunes Ferreira, Senadora Marta
Suplicy, Senador José Serra.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Há um requerimento, sobre a mesa,
propondo a inversão da pauta.
O próximo item da pauta é a biodiversidade. E há um requerimento propondo a inversão da pauta. A
troca da biodiversidade pela troca do indexador da dívida.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – A inversão é
para votar agora o indexador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É o objetivo do requerimento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Então, apoio integralmente esse requerimento. E é
necessário, porque houve um acordo político para isso, Presidente: primeiro, votar-se-ia a convalidação e, em
seguida, votar-se-ia a questão da dívida dos Estados e Municípios. É uma questão fundamental.
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.) – Presidente, nós queremos votar o indexador das dívidas, mas há uma busca de entendimento para se fazer, inclusive, uma emenda para determinar qual o prazo em que o Governo vai fazer a reversão desses valores que serão
pagos a mais no ano de 2015, fazendo isso para janeiro de 2016. Portanto, eu fiz um compromisso em relação
a essa emenda e não tenho condições de votar favoravelmente ao requerimento, com todo o respeito que tenho pela Senadora Marta Suplicy, de votar isso na noite de hoje nas condições que estão postas.
Então, eu sou favorável à mudança do indexador. É legítimo, é decente fazer isso. O Estado brasileiro, a Nação não pode, a Federação não pode cobrar juros extorsivos dos Estados brasileiros, inclusive de Estados pobres
do Norte e do Nordeste do Brasil, mas há um compromisso de mantermos a pauta em relação à biodiversidade.
Houve um entendimento, inclusive, com o Senador Jorge Viana, e o PMDB vai encaminhar para que
mantenhamos a pauta, votando agora a biodiversidade e fazendo o entendimento para votarmos com essa
emenda. É importante que essa emenda exista dentro do processo, para que amanhã não tenhamos a mudança talvez de ministro, ou então mudança de comportamento, ou mudança até na economia, e isso não venha
a prevalecer porque não está instituído na lei que nós estamos aprovando.
Portanto, eu, lamentavelmente, tenho que me posicionar e posicionar o PMDB contrário à inversão de
pauta.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Retiro, então, a manifestação, Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Marta, Senadora Ana Amélia...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – É só
porque me manifestei há pouco a respeito da inversão de pauta.
Nas condições apresentadas pelo Líder Eunício Oliveira – e, evidentemente, isso representará, pelas palavras dele, uma melhoria para a arrecadação dos Estados e Municípios, especialmente para os Estados –, eu,
com muita alegria, concordo com V. Exª e estarei à disposição para que isso compense aquilo que o meu Estado perdeu na votação anterior.
De qualquer modo, retiro a manifestação, apoiando a posição do Senador Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É que nós tínhamos três matérias, em
caráter de urgência regimental, trancando a pauta: uma delas já foi apreciada, a chamada convalidação; outras
duas persistem em caráter de urgência, a troca do indexador e a biodiversidade.
O que está listado em primeiro lugar para apreciação, e eu acho que nós deveríamos, por economia legislativa, começar a discutir a biodiversidade hoje, já que há um acordo, um grande acordo em torno dessa matéria.
E a terceira matéria continua em caráter de urgência, e ela seria apreciada, provavelmente, ou na quinta-feira ou na próxima semana, dependendo de um acordo com os Líderes partidários.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Essa proposta que V. Exª está fazendo acho que bate com o que foi a manifestação do Líder do PMDB e, parece-me, com a resposta, inclusive, já apresentada por uma das autoras do requerimento, a Senadora Ana Amélia.
Portanto, se há essa concordância, passaríamos para o debate da biodiversidade. E vamos fazer o mesmo
processo negocial que fizemos com a convalidação para que este texto possa ser apresentado, até porque, com
essas modificações que o Senador Eunício levantou aqui, a matéria voltará para a Câmara. Então, é importante, inclusive, até que nós façamos toda essa costura para que, em voltando para a Câmara a matéria, isso seja
absorvido e, consequentemente, não haja prejuízo.
Então, o mais correto é seguir a orientação que V. Exª passou.
Apreciaremos a biodiversidade e, provavelmente, na semana que vem, a questão da dívida.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para dizer a V. Exª que essa matéria é importantíssima para o Estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de
Janeiro, nossa Capital.
Nós temos compromisso com a Olimpíada e precisamos votar a repactuação das nossas dívidas.
O Estado vive uma grande crise, devido ao petróleo. Caiu o preço, caiu a produção da Petrobras. Nós
precisamos demais disso, Sr. Presidente.
Então, eu peço a V. Exª o empenho da Casa para discutirmos e votarmos a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos apreciar o requerimento.
O requerimento de inversão.
Se não houver a retirada do requerimento, nós temos que apreciá-lo.
Consulto ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, ao Senador José Serra e à Senadora Marta Suplicy se retiram
o requerimento. Senão, nós vamos apreciar o requerimento propondo a inversão da pauta.
Pelas manifestações dos Líderes, não há acordo sobre essa inversão.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, eu não veria nenhum problema
em votar agora o indexador e deixar a biodiversidade para amanhã.
Mas eu também não vejo nenhum problema em votar semana que vem o indexador, então...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Essa matéria continuará em urgência,
trancando a pauta do Senado Federal.
Nós avançaremos na apreciação de três ou quatro autoridades, rapidamente, e começamos hoje a discussão do segundo item que tranca a pauta, que é a biodiversidade.
Começamos a discussão, avançamos na discussão, daremos a palavra ao Senador Jorge Viana, para que
ele avance na discussão, e amanhã, às 12 horas, excepcionalmente, nós começaremos a votação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – De acordo com o encaminhamento de V. Exª. O
PMDB concorda com o encaminhamento de V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT – RO) – O PDT concorda com o encaminhamento que
o Presidente fez, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Então, em votação o requerimento
(Requerimento nº 301, de 2015).
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 3, DE 2015
Mensagem nº 3, de 2015, pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do
Senado 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. (Parecer nº 73, de 2015-CRE.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, prepare o painel.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Estamos apreciando a indicação do Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. (Pausa.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Sr. Presidente... Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Enquanto os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras
votam a indicação do Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado para os Estados Unidos da América, eu
pediria atenção de V. Exª, Presidente Renan, para uma questão de ordem.
Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Eu pediria a atenção de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado e desculpe.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Vou levantar uma questão de ordem.
Na forma do disposto nos arts. 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal e com base no
inciso III do art. 216 também do Regimento Interno do Senado Federal, §2º do art. 50 da Constituição Federal,
§2º do art. 4º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, encaminhamos a V. Exa a presente questão
de ordem, a fim de questionar acerca do procedimento adequado para a obtenção pelo Senado Federal de informações e documentos protegidos pelo sigilo bancário, para fins de realização de sua função constitucional
de controle da Administração Pública. A questão é de natureza concreta, nos termos do art. 404 do Regimento
Interno do Senado Federal, uma vez que, a todo o momento, são protocolados requerimentos de informação,
que são encaminhados à Mesa Diretora, e não ao Plenário desta Casa.
Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar nº 105, de 2001, compete ao Poder Legislativo solicitar
ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e às instituições financeiras as informações e os
documentos sigilosos que se fizerem necessários para o exercício de suas competências constitucionais e legais.
Segundo o §2º do referido dispositivo, tais solicitações devem ser previamente aprovadas pelos Plenários
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de comissão parlamentar de inquérito.
Por outro lado, o Regimento Interno do Senado Federal dispõe, no art. 216, inciso III, que compete à
Mesa, e não ao Plenário, decidir acerca dos requerimentos de informação realizados nos termos do art. 50, §2º,
da Constituição Federal.
Assim, faz-se necessário compatibilizar os dispositivos em comento para saber, à luz da Lei Complementar nº 105, de 2001, a quem compete decidir sobre requerimento de informações que importe quebra de sigilo
bancário: se ao Plenário do Senado Federal ou à Mesa Diretora.
Dessa forma, para que se cumpra o Regimento Interno do Senado Federal, em consonância com a Lei
Complementar nº 105, de 2001, é necessário que se reconheça ao Plenário do Senado Federal a competência
para decidir sobre requerimento de informações, quando tenha por objeto informações bancárias ou financeiras cobertas por sigilo.
Sr. Presidente, a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, no seu art. 4º, diz o seguinte:
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O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de suas atribuições, e as
instituições financeiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal as informações e os documentos
sigilosos que, fundamentadamente, se fizerem necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais.
E, no § 2º do art. 4º, diz o seguinte a Lei Complementar nº 105:
§2o As solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do Plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito.
Essa é a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou receber a questão de ordem
de V. Exª e prometo a V. Exª e ao Plenário que, amanhã, impreterivelmente, eu responderei a questão de ordem
apresentada pelo Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Renan.
Pelo que diz aqui a lei complementar, o Plenário do Congresso – da Câmara dos Deputados e do Senado Federal – tem competência para quebrar sigilos bancários. Então, nas informações que são solicitadas para
essas operações que são feitas pelo BNDES com sigilo bancário, nós podemos quebrar esse sigilo com a aprovação no Plenário da Câmara e do Senado, não precisando ir às comissões de inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, se V. Exª permitir, eu responderei a questão de ordem agora mesmo, rapidamente. Os arts. 9º e 10 do Ato da Mesa nº 1 dizem
o seguinte... O Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação de requerimento de informação, diz,
nos seus arts. 9º e 10:
Art. 9º Lido no Período do Expediente, o requerimento será despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ, para apresentar o seu parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade,
mérito e pertinência dos fundamentos da solicitação [...]
Parágrafo único. O parecer da CCJ será lido na Hora do Expediente, publicado no Diário do Senado
Federal e em avulsos.
Art. 10. O requerimento será incluído em Ordem do Dia para deliberação do Plenário do Senado Federal, respeitado o interstício de que trata o art. 280 do Regimento Interno.
§ 1º Para a aprovação do requerimento em plenário é necessária a maioria dos votos, presente a
maioria absoluta dos Senadores.
§ 2º Aprovado o requerimento, serão solicitadas as informações à autoridade ou à instituição financeira
competente, ficando interrompida a tramitação da matéria que se pretende esclarecer.
§ 3º Aplica-se ao requerimento de informação sigilosa referente a operações de instituições financeiras,
no que couber, o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 3º e nos arts. 4º a 6º deste Ato.
É este o entendimento desta Presidência com relação à questão de ordem levantada por V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Presidente Renan, a Lei Complementar nº 105 atribui ao Plenário das duas Casas a competência para quebrar os sigilos bancários.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Exatamente como diz V. Exª, mas seguindo essa tramitação do Ato...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Sim, seguindo a tramitação. Mas gostaria que ficasse claro que o Plenário das duas Casas tem competência para quebrar sigilos bancários. É esse ponto que
é preciso que fique claro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está absolutamente claro o que V. Exª
acaba de dizer, na forma dos arts. 9º e 10...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Conforme a tramitação do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Exatamente, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Era a questão de ordem que eu gostaria de ter respondida por V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Mensagem da Presidência da República n° 12, de 2015 (n° 87/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do
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Senhor REYNALDO SOARES DA FONSECA para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro,
decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Arnaldo Esteves de Lima.
Despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 61; NÃO, 3.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América.
Será feita a comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 71, DE 2015
Mensagem nº 71, pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. FRANCISCO CARLOS SOARES LUZ, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Reino
Hachemita da Jordânia. (Parecer nº 74, de 2015-CRE)
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Omar Aziz.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um
comunicado a esta Casa e parabenizar o Governador do meu Estado. Hoje completa um ano de um centro de
reabilitação para dependentes químicos que foi inaugurado na minha gestão. Eu soube que a confraternização
que houve hoje nesse centro de reabilitação para dependentes químicos reuniu famílias, jovens e adolescentes que antes estavam no caminho das drogas e conseguiram, através desse tratamento feito nesse centro de
reabilitação, sair desse caminho.
Eu sei o quanto uma mãe sofre quando tem um filho envolvido com drogas. É uma noite não dormida
por dia. É uma mãe que nunca dorme, porque ela não sabe se o filho vai voltar vivo para casa. É a angústia de
uma mãe.
Eu tenho certeza de que essa obra, esse programa de governo, ao qual o Governador do Estado do Amazonas, José Melo, está dando continuidade, do ponto de vista físico, não representa uma grande obra, mas, do
ponto de vista de salvar vidas, de reestruturar famílias e inserir o jovem na sociedade, eu sei que representa
bastante.
E aí eu faço um apelo ao Governo Federal para que a gente possa investir nessa questão, investir nos
cuidados, investir na recuperação, porque, quando você está salvando um jovem desse, você está dando tranquilidade a uma mãe que tem o coração angustiado durante muitos e muitos anos em que seu filho está envolvido com isso.
Era esse o comunicado que eu queria fazer a esta Casa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar V. Exª pela
iniciativa.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Só gostaria que ficasse consignado o meu voto
favoravelmente ao Embaixador que vai representar o Brasil nos Estados Unidos, o Embaixador Figueiredo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Esta Presidência registra a manifestação de V. Exª.
Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco Maioria/PMDB – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
lembrar, na qualidade de Presidente da Comissão de Infraestrutura, que amanhã nós teremos a presença do
Ministro de Minas e Energia, Senador Eduardo Braga, às 8h30 da madrugada. Então, eu estou pedindo a presença das Srªs e Srs. Senadores, ao mesmo tempo em que quero prestar aqui uma homenagem ao Dia do Jornalista, que transcorre hoje. Não preciso exaltar aqui o papel da imprensa e o papel do jornalista, porque seria
realmente ensinar padre nosso a vigário.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Eu quero cumprimentar o Senador
Garibaldi Alves Filho, que, em nome dos Senadores, comemora o Dia do Jornalista, oportunidade em que nós
aproveitamos para realçar, defender, proteger cada vez mais a liberdade de manifestação no nosso País.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Senador Gladson.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Apoio Governo/PP – AC. Sem revisão do orador.) – Para aproveitar a
oportunidade também, quero parabenizar todos os jornalistas que cumprem um papel fundamental na democracia do nosso País, e quero parabenizar minha assessora de imprensa, Silvania Pinheiro, representando
os jornalistas, do Estado do Acre.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com os cumprimentos de todos nós.
Os Senadores e as Senadoras, por favor, já podem votar. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Nós vamos, na sequência, realizar mais uma votação nominal e vamos iniciar a discussão da biodiversidade, porque nós avançaremos no calendário legislativo, de modo que a matéria esteja preparada para ser
votada amanhã, quando realizaremos a Ordem do Dia impreterivelmente às 12h.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – SIM, 57; NÃO, 1.
Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador Francisco Carlos Soares Luz, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil no Reino da Jordânia.
Última votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 4, DE 2015
Mensagem nº 4, pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado 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. (Parecer nº 75, de 2015-CRE)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, pela ordem.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
V. Exª convocou a sessão deliberativa do Senado para amanhã às 12h. E a Ordem do Dia começará a que horas?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Começaremos às 11h; a Ordem do Dia,
impreterivelmente, às 12h. Se nós avançarmos hoje, como esperamos, na preparação da matéria, poderemos já
antecipar a própria Ordem do Dia, já que essa matéria é consensual, produto de uma competente negociação
levada a cabo pelo Senador Jorge Viana.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Só para esclarecer: a sessão deliberativa será às 11h
e a Ordem do Dia será às 12h.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –Ordem do Dia às 12h.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Ainda pela ordem, Sr. Presidente, enquanto as Srªs
e os Srs. Senadores votam, vou ler um requerimento de pesar.
Conforme os arts. 218 e 221 do Regimento Interno, requeiro que seja consignado nos Anais do Senado
voto de pesar pelo falecimento do empresário Junichiro Yamada.
Requeiro ainda a apresentação de condolências à família, a apresentação deste voto ao Consulado do
Japão em Belém e a inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento.
Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 3 de abril, o empresário Junichiro Yamada, fundador de uma cadeia de lojas e supermercados em Belém na década de 1950. Desde que veio, ainda criança, do Japão para o
Estado do Pará, juntamente com seus familiares, o Sr. Junichiro empreendeu uma carreira sólida no setor do
comércio, consolidando-a no Grupo Y.Yamada, uma das principais lojas de supermercados e departamentos
do Pará e da Região Norte do Brasil.
Graças ao desempenho e dedicação de Junichiro, o Grupo Y.Yamada cresceu, modernizou-se com desenvoltura. Hoje é a maior rede de supermercados e magazines da Região Norte do Brasil, com mais de 2 milhões
de clientes cadastrados no Cartão Yamada.
São 35 lojas no Estado do Pará e uma no Amapá, com um quadro funcional que ultrapassa 8 mil colaboradores.
O Grupo Yamada ocupa hoje a 14ª posição do ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).
É formado por várias empresas que atuam nas áreas do comércio, serviços financeiros, administração, corretagem de seguros, pecuária, administração de consórcios, concessionária de motocicletas e motores e ainda
mantém a Fundação Amazônica Yoshio Yamada, que apoia os projetos culturais, educacionais e esportivos.
Junichiro também foi Presidente da Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia, que é mantenedora do
Hospital Amazônia, de 1972 a 1980, além de ter participado da instalação do Centro de Intercâmbio Cultural
da Amazônia.
A morte do empresário ocorreu no momento em que Brasil e Japão comemoram 120 anos de relações
econômicas e culturais. Ele participou das principais entidades ligadas à cultura japonesa no Pará, bem como
de reuniões e convenções do Clube de Diretores Lojistas e da Associação Paraense de Supermercados. Possuía
uma postura reservada e uma imensa capacidade para trabalhar e enfrentar desafios. Adotou, como lema, produzir mais, gastar pouco e poupar ao máximo para poder investir na empresa.
Junichiro deixa viúva D. Isaura e quatro filhos, entre os quais, Fernando Yamada, Presidente em segundo mandato da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e à frente de outras entidades empresariais.
Este ano, Sr. Presidente, o setor empresarial paraense infelizmente já contabiliza três grandes perdas:
Alaci Corrêa, do Magazine Nazaré, Roberto Massoud e agora o nosso querido Junichiro.
Encaminho à Mesa, Sr. Presidente, o requerimento, para tramitação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco União e Força/PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
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. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é o Dia do Jornalista, e eu gostaria de parabenizar o jornal A Voz da Serra, de Nova Friburgo, que
completa hoje 70 anos hoje. O jornal é considerado um dos mais importantes veículos de comunicação do
centro-norte fluminense.
Fundado no dia 7 de abril de 45, o jornal registrou momentos marcantes da história do Município, acompanhou os grandes acontecimentos políticos, participou ativamente da vida comunitária, engajando-se nas
principais campanhas sociais, culturais e esportivas, comungando das alegrias e das tristezas da comunidade.
Ao longo desses anos, A Voz da Serra fez uma cobertura ágil e imparcial, contando com colaboradores
competentes. O site do jornal se tornou referência, em especial para os friburguenses que residem em outros
Estados e também em outros países, como Estados Unidos, Portugal, Suíça e Alemanha.
Parabéns ao Voz da Serra pelos serviços prestados ao povo friburguense.
Parabéns também aos diretores dos jornais pelo excelente trabalho.
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Sr. Presidente, eu gostaria de pedir à Mesa que consignasse meu voto de aprovação ao Embaixador designado para a Índia e o Butão.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM , 54 Srs. Senadores; NÃO, 1.
Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador Tovar da Silva Nunes, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Índia e Butão.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu estava aqui presente, quando o senhor declarou
a aprovação do meu amigo jornalista. Por favor, quero que o meu voto conste em ata, favorável ao Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata consignará a manifestação de V. Exª.
Item 2 da pauta.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Rose de Freitas.
A SRª ROSE DE FREITAS (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Acabei atenta a outras questões que estavam aqui
e não registrei meu voto favorável à indicação e, portanto, peço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Ata consignará a manifestação de
V. Exª, Senadora Rose de Freitas.
Vamos passar ao item 2 da pauta.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2015
(Em regime de urgência constitucional – art. 64, § 1º, CF;
Incluído em Ordem do Dia – art. 353, parágrafo único, RISF)
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2015 (nº 7.735/2014, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que regulamenta o inciso II do §1º e o §4º do art. 225 da Constituição
Federal, o art. 1º, a alínea “j” do art. 8º, a alínea “c” do art. 10, o art. 15 e os §§3º e 4º do art. 16 da
Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998;
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências.
É o Marco da Biodiversidade.
Pendente de leitura dos pareceres da CCT, CRA, CAE e CMA.
Pendente de parecer da CCJ.
A matéria tramita, como todos sabem, em regime de urgência, nos termos do art. 64 da Constituição
Federal.
A matéria, como todos acompanharam, foi despachada à CCJ, à CCT, à CRA, à CAE e à CMA.
A Presidência comunica ao Plenário que, durante o prazo único previsto nos arts. 122, inciso II, alínea “b”,
e 375, inciso I, do Regimento Interno, foram apresentadas 116 emendas, lidas e publicadas na forma regimental.
Durante a apreciação da matéria nas Comissões, foram apresentadas e não acatadas as seguintes emendas: na CMA, as Emendas nºs 117 a 119, 130 a 134; na CAE, as Emendas nºs 121 a 124; na Comissão de Reforma
Agrária e Agricultura, as Emendas nºs 125 a 129.
Nesse sentido, nos termos do art. 124, inciso I, do Regimento Interno, essas emendas são consideradas
inexistentes e não serão objeto de deliberação em plenário.
Há, sobre a mesa, os pareceres da CCT, que teve como Relator o Senador Telmário Mota; da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, que teve como Relator o Senador Acir Gurgacz; da CAE, que teve como Relator
o Senador Douglas Cintra; e da CMA e da CCJ também, que tiveram como Relator o Senador Jorge Viana, que
serão publicados na forma do Regimento, cujas cópias se encontram à disposição das Srªs Senadores e dos
Srs. Senadores.
São os seguintes os pareceres:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Jorge
Viana, para proferir parecer em substituição à CCJ sobre o projeto e as Emendas nºs 1 a 116-u, e a Emenda nº
172, apresentada pelo Senador João Capiberibe perante aquele colegiado.
Com a palavra, Senador Jorge Viana.
Com a palavra V. Exª.
PARECER Nº 80, DE 2015-PLEN
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria cumprimentar V. Exª, os colegas e o Senado Federal por termos o privilégio de fazermos
aqui a discussão final e a deliberação sobre uma matéria que é da maior importância para o País.
Há uma expectativa enorme junto à comunidade científica, às instituições de pesquisa. Há uma expectativa enorme junto a todo o setor produtivo ligado à indústria cosmética, a fármacos, a alimentos, à química.
Todos eles têm alguma relação e muitas outras vertentes da nossa economia têm uma relação direta com esta
matéria. E também diz respeito ao conhecimento tradicional, às populações tradicionais, às comunidades e
aos povos indígenas.
E chega agora o momento de trazermos ao Plenário a apreciação e a conclusão da instrução desta matéria. Como bem colocou o Presidente Renan, nós já temos um parecer por mim apresentado na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, tivemos
o Senador Telmário Mota como relator. Na CAE, também tivemos parecer e deliberação, sendo relator o Senador Douglas Cintra. E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária teve como relator o Senador Acir Gurgacz.
Está aqui o Presidente Otto Alencar, que me deu a honra da indicação para relatar este projeto, que, para mim,
é sem dúvida um dos mais importantes que vi passar nas comissões e no plenário desta Casa.
Queria, então, para concluir a instrução da matéria, dar aqui, oralmente, um parecer pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Agora, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça, apresento parecer oral pela constitucionalidade da matéria e, no mérito, pela aprovação nos termos do parecer já aprovado na Comissão de Meio
Ambiente.
No intuito de aprimorar o parecer da Comissão de Meio Ambiente, comissão de mérito, apresento duas
alterações, inclusive, a pedido dos autores. Uma delas refere-se à alteração de redação; e a outra, assinada por
um conjunto de Senadores, traz modificação no mérito.
Passo, primeiro, à sugestão que chegou à minha pessoa vinda do Senador Aloysio Nunes Ferreira e que
entendo pertinente por aperfeiçoar e dar segurança jurídica à matéria. Trata-se de alteração referente à implantação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados. O termo “promulgados” vem a dar mais segurança jurídica ao
art. 1º do PLC 2, de 2015.
E também, no art. 45, um ajuste de redação: “Dê-se a seguinte redação ao art. 45 do PLC 2, de 2015, suprimindo-se o art. 47 e renumerando-se os demais”.
Art. 45. As atividades realizadas sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional
associado que constarem em acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados...
O termo “promulgados” é a contribuição dada pelo Senador Aloysio Nunes e não tem nenhum sentido.
O tratado tem que estar promulgado para que possa ganhar eficácia. Então, são alterações de redação que
entendo dão a segurança jurídica necessária para o termo.
A outra recepção que faço no Parecer da Comissão de Constituição e Justiça diz respeito a uma manifestação assinada pelo Senador Waldemir Moka, Senador Caiado, Senador Blairo Maggi, Senador Acir Gurgacz, Senador Humberto Costa, Líderes, pela Senadora Ana Amélia, que sugere que eu inclua uma alteração no Parágrafo
único do art. 45, para que não se tenha nenhum prejuízo especialmente para os que trabalham no agronegócio;
e a proposta de emenda traz alteração no Parágrafo único do art. 45, que fica conforme estou recepcionando:
A repartição de benefícios previstos no Protocolo de Nagóia não se aplica à exploração econômica
para fins de atividades agrícolas de material reprodutivo de espécies introduzidas no País pela ação
humana até a entrada em vigor desse tratado.
Com isso, estamos dando uma reciprocidade para o País, para o Brasil, no trato seja com a Europa ou com
países de outros continentes, e essa falha foi identificada na redação.
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Eu absorvo como parte do meu parecer na Comissão de Constituição e Justiça essas três alterações. Duas exclusivamente de redação, que são oriundas de proposta e sugestão do Senador Aloysio Nunes. E, óbvio, aqui não é
uma emenda que estou recepcionando. Há uma manifestação de Líderes da Casa e eu estou fazendo essa emenda,
porque, regimentalmente, eu é que posso fazer a emenda, fazendo a modificação no Parágrafo único do art. 45.
Esse é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e eu rejeito a Emenda de nº 172 apresentada na
Comissão de Constituição e Justiça.
Com isso, Sr. Presidente, está concluída a instrução da matéria.
Concluída sua insrtução, agradeço os demais Relatores e a compreensão do Plenário e de todos que
compõem as comissões que a apreciaram.
Nós precisávamos ver também a apreciação de dois requerimentos que estão sobre a mesa.
São dois requerimentos propondo ainda oitivas em outras comissões. E eu queria, na condição de Relator, propor a rejeição dos dois requerimentos, tendo em vista que a instrução da matéria já foi adequadamente feita nas cinco comissões pelas quais passou e onde fizemos as audiências públicas. Tivemos, ao longo das
três semanas, um intenso trabalho.
Minha sugestão é que se faça a apreciação e que se rejeite esses dois requerimentos, entendendo que
os dois estão prejudicados, já que completamos a instrução da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Senador Jorge Viana é
favorável ao projeto e às emendas que menciona.
Há, sobre a mesa, requerimentos dos Senadores Paulo Paim e Regina Souza para a oitiva da CDH sobre
a matéria.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 303, DE 2015
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, “c”, 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o PLC 2/2015,
regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do
Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto
nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências, além do constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Sala das Sessões, 10 de março de 2015. – Senador Paulo Paim, (PT – RS).
(À publicação.)
REQUERIMENTO Nº 304, DE 2015-CDH
Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea c, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que sobre o PLC nº 02, de 2015, que “regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o
acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a
repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº
2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências”, que além do constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Justificação
Porque essa proposição atinge diretamente comunidades indígenas, tradicionais, ribeirinhas, entre outras, que estão no âmbito da competência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Sala das Comissões, em 10 de março de 2015. – Senadora Regina Sousa, (PT / PI).
(À Publicação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Jorge Viana encaminhou
contrariamente a esse requerimento.
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Há ainda, sobre a mesa, requerimento de tramitação conjunta da matéria com o PLS nº 29, de 2015, do
Senador João Capiberibe, e de tramitação conjunta com o PLS nº 15, de 2013, da Senadora Ana Amélia.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 305, DE 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 2 , de 2015 (PL 7735/2014, na Casa de origem), de autoria do
Poder Executivo, que “Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a
alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios
para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto
de 2001; e dá outras providências”, com o Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2015, de autoria do Senador João
Capiberibe, que “Regulamenta o inciso II do § 1° e o § 4º do art. 225 da Constituição; os arts. 1, 8, j, 10, c, 15 e 16,
§§ 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998;
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético; sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado;
sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; e dá outras providências.”
Justificação
Tal como prevê a norma regimental, ambas as matérias, o PLC nº , de 2015, assim como o PLS nº 29, de
2015, de minha autoria, tratam de matérias correlatas. Ambas as proposições tratam da regulação da Diversidade Biológicos e de outros temas correlacionados, o que justifica sua tramitação conjunta, objeto deste Requerimento.
Sala das Sessões, – Senador João Capiberibe, PSB/AP.
(À Publicação.)
REQUERIMENTO Nº 306, DE 2015
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2013, que “altera o artigo 3º da Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de
2001, que regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e
16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção
e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de
tecnologia para sua conservação e utilização”, com o Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2015, que “regulamenta
o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10,
o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519,
de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a
Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências”, por versarem sobre o mesmo tema.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, (PP-RS).
(À publicação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Vamos submeter à votação, primeiro,
os requerimentos, que têm parecer contrário, os outros pareceres...
Em votação os requerimentos de oitiva da CDH.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Presidente, pela ordem, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, com a
palavra V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nós estamos discutindo uma matéria extremamente relevante, o trabalho do Senador Jorge Viana, seguramente foi
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feito com dedicação, mas julgo oportuno que possamos discutir esta matéria com quorum maior no plenário,
uma vez que há temas de extrema relevância na matéria que está em discussão.
Eu sugiro a V. Exª que possamos deixar para a sessão de amanhã a continuidade dessa discussão da matéria
e subsequente votação, para que tenhamos uma presença maior de Senadores e Senadoras no nosso plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu concordo com o encaminhamento
proposto por V. Exª.
Consulto o Senador Jorge Viana.
Amanhã, nós poderemos retomar a discussão da matéria, apreciando esses três requerimentos. E faremos isso impreterivelmente às 12 horas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Eu só queria fazer uma
sugestão. Os dois requerimentos que nós tínhamos, ainda buscando levar a matéria para outras comissões,
estão prejudicados. É já um entendimento. Eu acho que podíamos fazer a apreciação desses dois; terminaríamos a instrução da matéria.
Eu concordo com a sugestão do Líder Cássio Cunha Lima de nós fazermos amanhã a discussão e a apreciação da matéria, mas que concluíssemos hoje a instrução da matéria, apreciando, no caso, esses dois requerimentos, aos quais eu estou dando parecer pela rejeição, já que estão prejudicados.
E já tenho acordado, inclusive com os colegas que têm posição divergente, no meu relatório da Comissão
de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, que amanhã fizéssemos, então, a discussão, como sugere o Líder,
a partir do início da sessão, e apreciaríamos o texto-base, votaríamos o texto-base, ressalvados os destaques
acordados. Faríamos uma discussão sobre os destaques, e, obviamente, o plenário, como soberano que é, faria
a definição do que deveria ser incluído ou excluído do texto-base.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Façamos isso, portanto.
Votação dos requerimentos: requerimento de tramitação conjunta com o PLS nº 29 e com tramitação
conjunta com o PLS nº 15, de 2013.
Em votação os requerimentos.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados os requerimentos.
Passa-se à apreciação da matéria, à efetiva discussão do projeto.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Então, Sr. Presidente, o
Líder Cássio Cunha Lima entende que a discussão da matéria e a sua apreciação devam ser feitas na sessão
deliberativa de amanhã.
Eu concordo com ele. Acho que é uma matéria que pode sim e deve sim ser debatida e apreciada com
um número maior possível de Senadoras e de Senadores, tendo em vista a sua relevância.
E amanhã, certamente, vamos apreciar e votar o texto-base, que já está acordado, ressalvados os destaques. E teremos, então, uma posição de quem é a favor desses destaques e de quem é contrário. O plenário
soberanamente tomará a decisão amanhã.
E o mais importante: amanhã mesmo essa matéria vai seguir para a Câmara dos Deputados, por conta
de estar em regime de urgência e de já estarmos no limiar do prazo final para a apreciação dela aqui na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com os cumprimentos ao Senador
Jorge Viana, que conduziu, em todos os momentos dessa negociação, conversas no sentido de que nós objetivássemos a sessão de hoje de modo a preparar a matéria para sua apreciação amanhã.
Está, portanto, encerrada a sessão.
Senador...
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Fora do microfone.) – Ao meio-dia, nós vamos votar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Ao meio-dia, nós vamos, impreterivelmente, começar a Ordem do Dia.
A sessão começará às 11 horas.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2015 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência – Requerimento nº 211, de 2015)
Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2015 (nº 37/2015-Complementar, na Casa de origem), que altera
a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 (indexador da dívida de estados e municípios).
Pendente de parecer da CCJ.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2013
(incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº 11, de 2014.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2013, (nº 7.607/2010, na Casa
de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
caracterizando como essenciais e exclusivas de Estado as atividades exercidas por Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público federal, estadual
e municipal.
Pareceres favoráveis, sob os nºs 812 e 813, de 2014, respectivamente, da CAS, Relatora: Senadora
Ana Amélia; e da CCJ, Relator: Senador Romero Jucá.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos dos Recursos nºs 17 e 18, de 2011)
Continuação da discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2011, dos Senadores José Sarney e Francisco Dornelles, que dispõe sobre o financiamento público exclusivo das
campanhas eleitorais e dá outras providências.
Parecer sob o nº 1.003, de 2011, da CCJ, Relator do vencido: Senador Renan Calheiros, favorável ao
Projeto, com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Francisco Dornelles, Sérgio Petecão, Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, Demóstenes Torres, Armando Monteiro, Flexa Ribeiro e Ciro Nogueira;
e, em separado, do Senador José Pimentel; e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº
373, de 2008, que tramitava em conjunto.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 601, DE 2011
(incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso nº 21, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 601, de 2011, do Senador Pedro Taques,
que acrescenta o art. 27-A à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições, para impor aos candidatos, partidos políticos e coligações o dever de divulgar na internet
relatórios periódicos referentes aos recursos arrecadados e aos gastos efetuados na campanha eleitoral.
Parecer sob nº 1.267, de 2013, da CCJ; Relator do vencido: Senador Sérgio Petecão, pela rejeição do
Projeto, com votos vencidos dos Senadores José Pimentel, Aníbal Diniz, Antonio Carlos Valadares,
Eduardo Suplicy, Sérgio Souza, Luiz Henrique, Humberto Costa e Roberto Requião; e vencido, em
separado, do Senador Antonio Carlos Rodrigues.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos Recursos nºs 6 e 7, de 2014)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer vedações a doações para campanhas eleitorais.
Parecer sob nº 325, de 2014, da CCJ, Relator: Senador Roberto Requião, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso nº 10, 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.
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DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs.
Senadores, semana passada o mundo cristão celebrou a Semana Santa, trago a reflexão sobre o tema deste
ano, escolhido pela igreja católica para marcar a passagem da tradicional data religiosa. Falo, senhores e senadores e senadoras, de uma data que representa religiosidade, humanismo e espiritualidade, que por estes
dias, elevam o pensamento cristão.
São dias em que todo o povo cristão busca pensar sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo, evento histórico-religioso, que se dá, entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa; formando, segundo a Igreja Católica, um rito de passagem da morte para a vida, para uma nova vida, como nos
ensina a Bíblia Sagrada.
No meu Estado de Roraima, a passagem da Semana Santa é celebrada por meio de um evento tradicional, que mistura atividades artístico-culturais – shows, feiras, cânticos e competições esportivas -com atos
administrativos – como o lançamento de importantes projetos para a cidade – e, ainda, com gestos religiosos
e a tradicional Encenação da Paixão de Cristo.
Refiro-me, senhores parlamentares, ao maior espetáculo da região Norte, que há mais de 30 anos se
realiza no município de Mucajaí, recebendo centenas de pessoas, que vão prestigiar e valorizar artistas locais
bem como renovar sua fé em Cristo.
Em Mucajaí, o evento religioso, que acontece desde 1981, promove um dos maiores eventos turísticos
do município, no período da Semana Santa, quando parte considerável da população do Estado se desloca
para aquela cidade, com o nítido desejo de prestigiar a Encenação pública da Paixão de Cristo.
De responsabilidade da Prefeitura Municipal que, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, organiza
e dá vida ao evento, a Semana Santa de Mucajaí, tem chamado a atenção não só do público que o prestigia,
mas, também, do mundo acadêmico.
A Encenação da Paixão de Cristo em Mucajaí oferece à população visitante conhecimento, entretenimento e possibilidade de geração de emprego e renda. De tanta Importância para a região, a Encenação da Paixão
de Cristo foi objeto de estudo científico.
Os acadêmicos Renato Silva Lima e Ismar Borges de Lima analisaram a realização do evento ‘profano-sacro’, sob a perspectiva do turismo, e defenderam o que segue:
“A construção do complexo cenográfico, sem dúvidas, contribuirá para a reestruturação da Semana
Santa e Cultural, dos equipamentos turísticos e dos espaços públicos de uso coletivo. Portanto, o
complexo cenográfico tem um papel crucial que vai além daquele de agregar valor ao evento e impulsionar o turismo sazonal de viés religioso. Com o zoneamento, as regras sociais podem ser instituídas, fazendo com que se desmaterialize a sensação de um evento ‘profano-sacro’, rompe-se com
a noção de um evento majoritariamente hedônico do que religioso.”
Participei, juntamente com a população da encenação do sofrimento de Jesus, deste ano, tendo a oportunidade de perceber o valor social e religioso deste evento, bem como sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico de nosso Estado.
Srs. Senadores e Senadoras, destaco, por oportuno, outra tradição da Igreja Católica, que busca reunir
fiéis. Falo da Campanha da Fraternidade. E, por oportuno, destaco que, como faz todos os anos, há quase 50
anos, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), escolheu como exercício na Campanha da Fraternidade deste ano, o desafio de refletir sobre o tema: “Fraternidade: Igreja e Sociedade”.
Quem acompanha as campanhas da fraternidade da CNBB deve se lembrar de temas como a fome (1985),
o conflito fundiário (1986) e do tema crianças e adolescentes carentes (1987).
Deve se lembrar, também, de temas como os meios de comunicação (1989), o desemprego (1999), os
efeitos danosos das drogas (2001), a defesa da vida (2008), a água no planeta (2011), Saúde Pública (2012) e
Juventude (2013).
Com o tema que escolheu para este ano, penso que a CNBB quis chamar a atenção da sociedade para a
responsabilidade da igreja com os problemas sociais e econômicos, mas, sobretudo, com problemas políticos
que o país atravessa, especialmente com o problema da corrupção.
Nesta Campanha da Fraternidade, a questão da ética e da moral abriu o leque de discussões sobre atos de
corrupção que se repetem, ano após ano, sem que governos e/ou grupos políticos consigam destruí-la de vez.
Com este tema, a igreja católica se dirigiu aos milhares de fiéis, em momento crucial no qual se discute o
rol de denúncias de corrupção na Petrobras, nosso maior patrimônio. Pensando assim, reporto-me ao debate
acerca da reforma política, tema caro à CNBB.
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Vejo como necessidade urgente, a realização de uma reforma política capaz de por fim ao sentimento
de impunidade que, há anos, preenche a mente de muitos dilapidadores dos cofres públicos.
A propósito, dei minha contribuição à reforma política, apresentando um leque de propostas, que vão
desde o financiamento público exclusivo de campanhas, até a ampliação da participação das mulheres na política, passando por projetos que estabeleçam perda de mandato por desfiliação partidária sem justa causa e
institua cláusula de desempenho para partidos políticos.
Enfim, defensora do direito de expressão religiosa de todos os cidadãos e cidadãs, penso que registrar
aqui desta tribuna dois eventos importantes do mundo católico, é mostrar que a democracia pressupõe unir
fatos políticos ao cotidiano de eventos religiosos, sem, no entanto, desrespeitar a laicidade do Estado.
Era o que tinha a registrar. Muito obrigada
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 47 minutos.)
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