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1.2.1.9 – Propostas de Emenda à Constituição
Nº 57/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Wellington Fagundes, que acrescenta os §§ 2º, 3º, 4º
e 5º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer prazos para a escolha e nomeação das autoridades definidas
no inciso III e tornar crime de responsabilidade o seu descumprimento........................................................................................
Nº 58/2015, tendo como primeiro signatário o Senador Cássio Cunha Lima, que altera o § 9º do art. 144 da
Constituição Federal, para instituir adicional de periculosidade para os servidores policiais..................................................
Nº 59/2015, tendo como primeiro signatário a Senadora Marta Suplicy, que acrescenta os §§ 2º, 3º, 4º e 5º ao
art. 101 da Constituição Federal, para estabelecer prazos para a indicação, apreciação e nomeação de Ministros do
Supremo Tribunal Federal e definir como crime de responsabilidade o seu descumprimento.................................................
Nº 60/2015, tendo como primeiro signatário a Senadora Marta Suplicy, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer prazo para apreciação das indicações de autoridades de que tratam os incisos
III e IV................................................................................................................................................................................................................
1.2.1.10 – Projetos de Lei do Senado
Nº 297/2015, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que altera os arts. 109, 110, 112, 114, 115, 116 e 117
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõem sobre a prescrição penal.......................
Nº 298/2015, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT de bens não declarados, de origem lícita, mantidos no exterior por residentes e
domiciliados no País e dá outras providências.....................................................................................................................................
Nº 299/2015, de autoria da Senadora Marta Suplicy, que altera o art. 9º da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950,
para tipificar, como crime de responsabilidade contra a probidade na Administração, o atraso na escolha e nomeação
das autoridades que menciona................................................................................................................................................................
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Nº 300/2015, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre os contratos de terceirização de mão
de obra e as relações de trabalho deles decorrentes...........................................................................................................................
1.2.1.11 – Ofício do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Nº 21/2015-CN (nº 140/2015, na origem), encaminhando o Relatório Gerencial Trimestral referente ao primeiro trimestre de 2015. Estabelecimento de calendário para tramitação do Ofício...............................................................
1.2.1.12 – Aviso do Tribunal de Contas da União
Nº 348/2015, na origem, encaminhando cópia do inteiro teor de pronunciamento feito, em Sessão Plenária,
pela Presidência daquele Órgão, por ocasião do falecimento do Senador Luiz Henrique.................................................
1.2.1.13 – Requerimentos
Nº 539/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações ao
Sr. Edilson Santana Gonçalves Filho........................................................................................................................................................
Nº 540/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações ao
Sr. José Ricardo Vieira Trindade.................................................................................................................................................................
Nº 541/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e congratulações à
Srª Rita de Cássia Pereira Reis....................................................................................................................................................................
1.2.1.14 – Ofícios do Ministério Público
Nº S/58/2015 (nº 5/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. OTÁVIO BRITO LOPES para compor o Conselho Nacional do Ministério Público............................................................................
Nº S/59/2015 (nº 21/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ORLANDO ROCHADEL MOREIRA para compor o Conselho Nacional do Ministério Público .................................................
1.2.1.15 – Avisos do Ministro de Estado da Fazenda
Nº 40/2015 (nº 141/2015, na origem), encaminhando o relatório com as características das operações de
crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de março do corrente, a tabela demonstrativa da Dívida
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita
Corrente Líquida dos Municípios. ...........................................................................................................................................................
Nº 41/2015 (nº 142/2015, na origem), encaminhando relatório do Programa de Emissão de Títulos e de
Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior..............................................................
1.2.1.16 – Realização de sessão
Realização de sessão especial amanhã, às 14 horas, destinada a celebrar os vinte anos da Rede Vida de Televisão, nos termos dos Requerimentos nºs 171 e 498/2015, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Senadores
1.2.1.17 – Ofício do Superior Tribunal de Justiça
Nº S/60/2015 (nº 452/2015, na origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS para compor o Conselho Nacional de Justiça. .................................................
1.2.2 – Oradores
SENADOR HUMBERTO COSTA – Satisfação com o andamento das obras do Projeto de Integração do Rio São
Francisco. ..........................................................................................................................................................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Considerações acerca do encontro realizado hoje, que reuniu os congressistas e os Governadores dos Estados brasileiros, para a discussão do pacto federativo; e outros assuntos......
SENADORA SIMONE TEBET – Comentários sobre a crise econômica e de credibilidade do Brasil e anúncio do
incremento na produção de duas grandes fábricas de celulose do Estado do Mato Grosso do Sul...............................
SENADOR FERNANDO COLLOR, como Líder – Comentários a respeito de quatro representações apresentadas por S. Exª contra o Procurador-Geral da República, Sr. Rodrigo Janot, em razão do suposto cometimento de
crime de responsabilidade.........................................................................................................................................................................
SENADORA FÁTIMA BEZERRA – Saudações ao Governador de Minas Gerais pela aplicação da Lei do Piso Salarial aos professores do Estado; e outros assuntos...........................................................................................................................
SENADORA GLEISI HOFFMANN – Preocupação com a prisão de líderes da comunidade Bahá'í no Irã; e outro
assunto...............................................................................................................................................................................................................
SENADOR WALDEMIR MOKA, como Líder – Considerações acerca da questão da dívida dos Estados, debatida hoje na reunião ocorrida entre os Parlamentares e os Governadores. .............................................................................
SENADOR ALVARO DIAS – Encaminhamento de carta aberta enviada pelo Dr. René Ariel Dotti, professor titular de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, ao Senado.......................................................................................
1.2.3 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 513/2015, de autoria do Senador Eduardo Amorim. Aprovado...................................................
Requerimento nº 518/2015, de autoria da Senadora Lídice da Mata. Aprovado......................................................
Requerimento nº 525/2015, de autoria do Senador Lindbergh Farias. Aprovado....................................................
1.2.4 – Oradores (continuação)
SENADOR BLAIRO MAGGI, como Líder – Homenagem ao jornal A Gazeta, do Estado do Mato Grosso............
SENADOR JORGE VIANA – Preocupação com a situação dos imigrantes haitianos que chegam ao Brasil pelas
fronteiras do Acre...........................................................................................................................................................................................
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SENADOR JOSÉ MEDEIROS, como Líder – Reflexões acerca da violência nas instituições públicas de ensino
do País. ..............................................................................................................................................................................................................
SENADOR PAULO BAUER – Preocupação com os cortes de gastos do Governo Federal em educação e, em
especial, com a situação do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Curitibanos; e outro assunto.
SENADORA ANA AMÉLIA, como Líder – Comentários sobre o encontro de Governadores realizado no Congresso Nacional para discussão do pacto federativo........................................................................................................................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES – Homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública; e outro assunto...................................................................................................................................................................................................................
1.2.5 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Considerações acerca da reunião realizada hoje com governadores de Estado.........................................................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 192/2015, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício nº S/52/2015 (nº
870/2015, na origem), da Câmara dos Deputados, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do
Sr. GUSTAVO DO VALE ROCHA para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Aprovado (votação nominal)..................................................................................................................................................................................................................
1.3.2 – Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 3/2015, que altera as Leis nºs 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 10.779, de 25 de
novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, e 8.213, de 24 de julho de 1991;
revoga as Leis nºs 7.859, de 25 de outubro de 1989, e 8.900, de 30 de junho de 1994; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 665/2014). Parecer nº 195/2015, proferido pelo Senador Paulo Rocha....................
1.3.3 – Suspensão da sessão às 18 horas e 44 minutos e reabertura às 18 horas e 46 minutos................
1.3.4 – Ordem do Dia (continuação)
1.3.5 – Item 1 (continuação)
Projeto de Lei de Conversão nº 3/2015, que altera as Leis nºs 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 10.779, de 25 de
novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, e 8.213, de 24 de julho de 1991;
revoga as Leis nºs 7.859, de 25 de outubro de 1989, e 8.900, de 30 de junho de 1994; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 665/2014). Leitura do Requerimento nº 542/2015 e adiamento da votação
nos termos do Requerimento nº 543/2015.....................................................................................................................................
1.3.6 – Fala da Presidência (Senador Romero Jucá)
Pesar pelo falecimento do Sr. Zacarias Assunção...................................................................................................................
1.3.7 – Item 1 (continuação)
Projeto de Lei de Conversão nº 3/2015, que altera as Leis nºs 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 10.779, de 25 de
novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, e 8.213, de 24 de julho de 1991;
revoga as Leis nºs 7.859, de 25 de outubro de 1989, e 8.900, de 30 de junho de 1994; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 665/2014). Encerrada a discussão...........................................................................................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Discurso encaminhado à publicação
SENADOR CIRO NOGUEIRA – Preocupação com o aumento nos incidentes de roubos de carga no País e registro da atuação de S. Exª sobre o tema...............................................................................................................................................
1.5 – ENCERRAMENTO.......................................................................................................................................................................
2 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL EM 20.5.2015......................................
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CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.........................................
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa...................................................................................
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CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura.............................................................................................................................
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Ata da 75ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de maio de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Romero Jucá, João Alberto Souza,
José Medeiros, Antonio Carlos Valadares, Flexa Ribeiro e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos e encerra-se às 22 horas e 27 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
É o seguinte o expediente despachado, nos termos do art. 241 do Regimento Interno:
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DELIBERAÇÕES DA MESA DO SENADO FEDERAL
Em sua 3ª Reunião, realizada no dia 30 de abril de 2015, a Mesa do Senado Federal deliberou sobre as
seguintes matérias:
• Pelo deferimento dos Requerimentos de Informações nºs 27, 28, 42, 55, 62, 65, 97, 100, 101, 102,
133, 134,149, 152, 158, 161, 204, 205, 237, 238, 240, 241, 243, 247, 270, 284, 311 de 2015, nos
termos de seus relatórios;
• Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 98, e 189 de 2015, que apresentam relatório favorável,
com alterações que propõem;
• Pela rejeição do Requerimento nº 84, de 2015, nos termos do art. 2º, I, do Ato da Mesa nº 1, de 2001;
• Pela aprovação do parecer favorável ao Projeto de Resolução do Senado nº 36, de 2014, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Peru e dá outras providências;
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 161 e 162 de 2015, da Comissão de Relações
Exteriores; e da Comissão Diretora do Senado Federal referentes ao Projeto de Resolução nº 36, de 2014.
– Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para apresentação de emendas perante à Mesa.
• Pela aprovação do Requerimento nº 257, de 2015, de tramitação conjunta, das matérias abaixo
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Emenda à Constituição nºs 54, de 2013, e 56, de 2014, passam a tramitar em conjunto e retornam a Secretaria Geral da Mesa para deliberação do RQS 493, de 2015, de desapensamento;
• Pela aprovação do Requerimento nº 274, de 2015, de tramitação conjunta, das matérias abaixo
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 408, de 2012, e 66, de 2014, passam a tramitar em conjunto
e vão à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, cabendo à última decisão terminativa;
• Pela aprovação do Requerimento nº 358, de 2015, de tramitação conjunta, das matérias abaixo
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 281, de 2014, e 381, de 2014, passam a tramitar em conjunto
e vão à Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, à qual cabe emitir decisão terminativa;
• Pela aprovação do Requerimento nº 398, de 2015, de tramitação conjunta, das matérias abaixo
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 351, de 2013 – Complementar, e 165, de 2015 – Complementar, passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de Assuntos Econômicos – CAE;
• Pela aprovação do Requerimento nº 399, de 2015, de tramitação conjunta, das matérias abaixo
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 2, de 2014, e 216, de 2014, passam a tramitar em conjunto
e vão à Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, à qual compete emitir decisão terminativa;
Serão cumpridas as determinações da Mesa.
ABERTURA DE PRAZO
O Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2015, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2014, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de
receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
Com referência ao Memorando nº 35, de 2015, da CMA, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 541,
de 2013, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
É o seguinte o expediente:
Memo. nº 35/2015/CMA
Brasília, 19 de maio de 2015
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 541, de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão aprovou, em decisão terminativa, na 14ª Reunião Extraordinária de 19-5-2015, o Projeto de Lei do Senado nº 541, de 2013, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima,
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que “Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre o
cancelamento do serviço pelo consumidor”.
Respeitosamente, – Senador Otto Alencar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Com referência ao Memorando nº 34, de 2015, da CMA, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 311,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
É o seguinte o expediente:
Memo. nº 34/2015/CMA
Brasília, 19 de março de 2015
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 311, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão rejeitou, em decisão terminativa, na 14ª Reunião Extraordinária de 19-5-2015, o Projeto de Lei do Senado nº 311, de 2011, de autoria do Senador Vital do Rêgo, que
“Cria o Sistema Nacional de Controle de Acidente de Consumo – SINAC”.
Respeitosamente, – Senador Otto Alencar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Com referência ao Ofício nº 16, de 2015, da CAS, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2012,
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
É o seguinte o expediente:
Ofício nº 16/2015 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 20 de maio de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2012, que “Altera
a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”,
para obrigar as operadoras de planos de saúde a garantir atendimento de emergência em hospitais de grande
porte e estabelece multa pelo descumprimento da medida, de autoria do Senador Vital do Rêgo.
Respeitosamente, – Senador Edison Lobão, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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ABERTURA DE PRAZO
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 109 a 144, de 2015, em conformidade com o inciso III do art.
91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela CCT, onde poderão receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
ARQUIVAMENTO
A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo dos Substitutivos da Câmara dos Deputados nºs 6 e 7, de 2015, e o envio à sanção dos Projetos de Lei do Senado
nºs 322, de 2010; e 572, de 2011.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
COMUNICAÇÕES
A Presidência designa o Senador Otto Alencar para integrar, como titular, a Comissão Parlamentar de
Inquérito do HSBC, nos termos do Ofício nº 161, de 2015, da Liderança do Bloco da Maioria.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 161/2015
Brasília, 19 de maio de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência comunico a indicação do Senador Otto Alencar – PSD/
BA para compor, como membro Titular do Bloco da Maioria, a Comissão Parlamentar de Inquérito criada para
apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC da Suíça – CPI – HSBC.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira,
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A Presidência designa o Senador Hélio José para compor, como titular do Bloco da Maioria, a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as denúncias de manipulação de julgamentos realizados no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do Ofício nº 162, de 2015.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 162/2015
Brasília, 19 de maio de 2015
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico a indicação do Senador Hélio José – PSD/DF
para compor, como membro Titular do Bloco da Maioria, a CPI do CARF – Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pelo Requerimento nº 407, de 2015, destinada a “Apurar as denúncias de que julgamentos realizados
no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foram manipulados para, em descompasso
com a lei, anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados.”
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira,
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Ofício nº 164-L-Democratas/15
Brasília, 14 de maio de 2015
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Wilson Filho (PTB/PB) para integrar, como membro suplente, a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, em vaga existente.
Respeitosamente, – Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas.
De acordo, – Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB.
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Of. nº 54/2015/CAE
Brasília, 5 de maio de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 12ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 5 de maio de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 34, de 2015 (Aviso
nº 223-Seses-TCU-Plenário), de 8 de abril de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC-020.170/2014-9, na Sessão Ordinária de 1º-4-2015, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Raimundo Lira, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Assuntos Econômicos.
Of. nº 55/2015/CAE
Brasília, 5 de maio de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 12ª Reunião, Ordinária da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 5 de maio de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 35 de 2015 (Aviso nº
244-Seses-TCU-Plenário), de 9 de abril de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 023.922/2014-1, na Sessão Ordinária
de 8-4-2015, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Raimundo Lira Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Assuntos Econômicos.
Of. nº 56/2015/CAE
Brasília, 5 de maio de 2015
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 12ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 5 de maio de 2015, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 36 de 2015 (Aviso nº
237-Seses-TCU-Plenário), de 9 de abril de 2015, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte, nos autos do processo nº TC 020.168/2014-4, na Sessão Ordinária
de 8-4-2015, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Raimundo Lira, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Assuntos Econômicos.
Término do prazo de vigência, em 19 de maio do corrente, da Medida Provisória nº 662, de 2014, que
“Abre crédito extraordinário, em favor da empresa estatal Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, no
valor de R$ 404.755.786,00, para os fins que especifica”.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa do
Congresso Nacional comunicou o fato à Senhora Presidente da República e ao Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados, bem como fez publicar no Diário Oficial da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria volta à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do art. 11
da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
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PROJETOS DE LEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 297, DE 2015
Altera os arts. 109, 110, 112, 114, 115, 116 e 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), que dispõem sobre a prescrição penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 109, 110, 112, 114, 116 e 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena
de prisão cominada ao crime, verificando-se:
....................................................................................................................................................................................................
Prescrição das penas restritivas de direito
§ 1º Aumenta-se em um terço o prazo prescricional quando se tratar de crime hediondo, lavagem de
capitais, crime contra a Administração Pública ou praticado por associação criminosa, organização
criminosa ou milícia, ou, para qualquer crime, no caso de condenado reincidente.
§ 2º Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as de prisão.” (NR)
Prescrição da pretensão punitiva
“Art. 110. A prescrição da pretensão punitiva será calculada com base na prescrição em abstrato,
nos termos do artigo anterior, não se levando em consideração para esse fim a pena efetivamente
aplicada no caso concreto.
§ 1º Não fluirá o prazo da prescrição da pretensão punitiva após as decisões do tribunal em sede
originária ou recursal ordinária.” (NR)
Prescrição da pretensão executória
“Art. 112. A prescrição da pretensão executória começa a correr:
I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória; ou
II – do dia em que se interrompe a execução.
§ 1º A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados
no art. 109 deste Código, acrescidos de um terço se o condenado é reincidente ou empreendeu fuga.
§ 2º No caso de execução de pena em que o condenado tiver mais de sessenta anos quando do
trânsito em julgado, a prescrição será calculada pela metade.” (NR)
Prescrição da multa
“Art. 114. A prescrição da pena de multa seguirá os mesmos prazos da prescrição da pena de prisão.” (NR)
Causas impeditivas da prescrição
“Art. 116...................................................................................................................................................................................
I – ...............................................................................................................................................................................................
II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro ou se encontre preso para fins da extradição
requerida pelo governo brasileiro;
III – enquanto não for possível, em razão de imunidade prevista constitucionalmente, a instauração
do processo penal;
IV – enquanto não estiver concluído procedimento de investigação, sindicância ou procedimento
disciplinar, exceto se, antes disso, houver sido proposta a ação penal.
§ 1º Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por um outro motivo, no Brasil ou no estrangeiro, ou no caso de
se encontrar preso para fins de extradição requerida pelo governo brasileiro.
§ 2º No caso da extradição requerida pelo governo brasileiro, a suspensão do prazo prescricional
ocorrerá a partir da efetivação da prisão do agente por parte do governo estrangeiro.” (NR)
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Causas interruptivas da prescrição
“Art. 117. .................................................................................................................................................................................
I – ...............................................................................................................................................................................................
II – ..............................................................................................................................................................................................
III – ............................................................................................................................................................................................
IV – pela sentença ou acórdão condenatórios recorríveis ou pelo acórdão que julgar recurso interposto pela parte;
§ 1º ............................................................................................................................................................................................
§ 2º................................................................................................................................................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos processos em andamento.
Art. 3º Fica revogado o art. 115 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Justificação
A denominada prescrição retroativa é uma criação (sem reflexões quanto aos seus nefastos efeitos) da
jurisprudência da década de 1960, que deu origem à Súmula 146 do STF (“A prescrição da ação penal regula-se
pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”). Sem muitas reflexões e diante da realidade da época (sobretudo o baixíssimo número de processos tramitando), acabou sendo feita – às pressas
– uma alteração no Código Penal (hoje parcialmente modificada) para reconhecer a prescrição pela pena efetivamente aplicada, considerando-se o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e o marco interruptivo
seguinte (normalmente a condenação; ou, então, a sentença de pronúncia, nos casos dos delitos contra a vida).
Em primeiro lugar, importante anotar que esse tipo de cálculo de prescrição não existe em nenhum lugar do mundo.
Em segundo lugar, é importante perceber que esse tipo de cálculo de prescrição (juntamente com a denominada prescrição da pretensão punitiva superveniente) é, indubitavelmente, a que mais tem gerado impunidade, afastando a possibilidade de aplicação de pena a criminosos que tenham sido condenados dentro
das regras previamente estabelecidas e dos tempos estipulados de maneira abstrata para os crimes.
O fato de duas pessoas sofrerem penas diversas em razão de terem cometido o mesmo delito decorre
da necessidade constitucional da denominada individualização da pena, mas que em nada se confunde – e aí
o problema criado pela irrefletida jurisprudência, e hoje presente no CP – com a necessidade de tratamento
isonômico dos réus quanto aos prazos que possui o Estado para puni-los. Esse prazo deve ser igual para todos, considerando-se a pena máxima fixada para o delito pelo qual o réu esteja sendo processado. Presente
qualquer das hipóteses (prévia e explicitamente existentes) das denominadas causas interruptivas, dever-se-á
iniciar novamente o cômputo do prazo prescricional. É assim que funciona em qualquer ordenamento jurídico existente no exterior.
Tal como está hoje, legitima-se a situação em que, havendo dois réus que tenham praticado o mesmo
crime em coautoria (um deles com maus antecedentes e o outro não), venha a ser reconhecida, posteriormente ao trânsito em julgado para a acusação, só para um deles, a prescrição retroativa (entre o recebimento
da denúncia e a condenação) unicamente em razão da pena aplicada. É possível que aquele que possui maus
antecedentes, e que, por isso, recebeu uma pena maior, seja encaminhado para a prisão e testemunhe o seu
comparsa – sem maus antecedentes, mas processado pelo mesmo fato, no mesmo tempo e nas mesmas condições, por causa da pena um pouco menor – sendo beneficiado com a prescrição e voltando para casa.
Exatamente com o fim de preservar o princípio da igualdade é que se propõe que o tratamento diferente
se dê no âmbito do cálculo da prescrição da pretensão executória, aí, sim, utilizando-se a pena efetivamente
aplicada para fins de impor ao Estado tempos diversos para a execução, considerando-se a condenação efetivamente aplicada e com trânsito em julgado.
No exemplo dado acima, é importante deixar bem claro que o Estado foi diligente na punição de ambos
os réus, dentro dos prazos estipulados na legislação vigente (prescrição das penas em abstrato) e não tinha
como, antecipadamente, saber quais seriam as penas que seriam aplicadas – pois tais penas são definidas apenas após o trânsito em julgado -, pelo menos para a acusação, dado que, depois disso, não há como agravar a
situação do réu, em razão da denominada vedação da reforma em prejuízo – non reformatio in pejus).
Pela legislação vigente, deve-se esperar pelo futuro incerto para se verificar qual é a pena (dentro do mínimo e máximo legais), para, olhando para o passado, recalcular o prazo prescricional (por isso “retroativamente”).
Não há como negar que um dos maiores fatores de impunidade no Brasil decorre desse modo de cálculo
de prescrição, sem falar da prescrição superveniente, da qual trataremos adiante.
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O Parlamento Brasileiro deve assumir a postura bastante clara de que não mais concorda com o entendimento de que as punições corretamente aplicadas não sejam cumpridas em decorrência de um modo de
cálculo de prescrição que gera impunidade.
Conforme Luigi Ferrajoli, um dos mais influentes jusfilósofos da atualidade, o “garantismo positivo” impõe
ao Estado (no caso, ao Poder Legislativo) o dever de legislar no sentido de evitar a impunidade dos agentes
criminosos, situação que, especialmente em dias atuais, tem levado à descrença do povo quanto à efetividade
do sistema vigente.
Reiteradamente o STF tem decidido que os direitos fundamentais “expressam não apenas uma proibição
do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente
ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem
ao legislador, para seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como
proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente” (Habeas Corpus nº 102.087, 2ª Turma, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 28.06.2012, publicado no DJ em 14.08.2012).
No art. 109, propomos que o parágrafo único seja transformado em § 2º, para incluir § 1º com a previsão contida originariamente no art. 110 (aumento de 1/3 do prazo prescricional para reincidentes), bem assim
incluindo-se também a hipótese de aumento do prazo prescricional no caso de crimes hediondos, lavagem de
dinheiro, crime praticado em detrimento da Administração Pública ou por associação criminosa, organização criminosa ou milícia. Essa previsão auxilia a punição de delitos de difícil investigação ou de maior gravidade social.
A Convenção da ONU contra a Corrupção, aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo
nº 348, de 2005, e promulgada pelo Presidente da República, por meio do Decreto nº 5.687, de 2006, prevê
em seu art. 29 que “Cada Estado Parte estabelecerá, quando proceder, de acordo com sua legislação interna,
um prazo de prescrição amplo para iniciar processos por quaisquer dos delitos qualificados de acordo com a
presente Convenção e estabelecerá um prazo maior ou interromperá a prescrição quando o presumido delinquente tenha evadido da administração da justiça”.
Por sua vez, a Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, acolhida pelo nosso ordenamento jurídico pelo Decreto Legislativo nº 231, de 2003, e pelo Decreto nº 5.015, de 2004, também prevê
a dilação de prazos prescricionais, no art. 11, item 5, nos termos seguintes: “Sempre que as circunstâncias o
justifiquem, cada Estado Parte determinará, no âmbito do seu direito interno, um prazo de prescrição prolongado, durante o qual poderá ter início o processo relativo a uma das infrações previstas na presente Convenção, devendo esse período ser mais longo quando o presumível autor da infração se tenha subtraído à justiça.”
Consta hoje do art. 117, IV, do CP, que “o curso da prescrição interrompe-se: pela publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis”. Originariamente, o CP previa a hipótese de interrupção da prescrição
unicamente “pela sentença condenatória recorrível”. A jurisprudência passou a entender que se a sentença
(decisão de primeiro grau) fosse absolutória, mas a condenação ocorresse por decisão de tribunal, o acórdão
condenatório equivaleria também como causa interruptiva da prescrição. No ano de 2007, sobreveio a Lei nº
11.596, que deu ao dispositivo a redação referida acima. Houve discussões doutrinárias e jurisprudenciais se a
decisão do tribunal que confirmasse a sentença condenatória seria também hipótese interruptiva de prescrição.
A proposta de alteração deixa expresso que qualquer decisão de tribunal, condenatória ou confirmatória da sentença, é hipótese de nova interrupção da prescrição. E não haveria sentido ser de forma diversa, na
medida em que o Estado, dentro dos prazos estipulados em lei, de forma igualitária para todos, analisando os
recursos interpostos no caso concreto, manifestou-se novamente sobre a pretensão apresentada pelas partes em tempo hábil. É dizer: houve prestação jurisdicional a tempo e, por isso, nova interrupção da prescrição.
Também, propomos a revogação do art. 115. Em primeiro lugar, não há mais sentido algum em se manter
o parâmetro de 21 anos para cálculo da prescrição em relação a “menores”. Importante perceber que, originariamente, na vigência do antigo Código Civil, havia certa razoabilidade no benefício, pois a pessoa que tinha
entre 18 e 21 anos era considerada “relativamente incapaz”. Com o advento do novo Código Civil, em 2012,
o art. 5º previu que “a menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica habilitada à
prática de todos os atos da vida civil.” Portanto, não existe mais a distinção que, antes, justificava o tratamento
mais benéfico do prazo prescricional. Atualmente, os menores de 18 anos não podem ser responsabilizados
por crimes (e sim, unicamente, por “atos infracionais”). Todos os que superarem esse patamar respondem pelos
delitos, sendo absolutamente capazes sob a ótica civil, não mais havendo razão em permanecer a distinção
antes feita entre “absolutamente” e “relativamente” incapazes. Essas alterações do Código Civil repercutiram
diretamente no âmbito da legislação processual penal (desnecessidade de curador, por exemplo), mas não no
CP vigente, o qual, agora, propõe-se a devida adaptação.
Resta ainda a prescrição etária em relação àquele agente que, na data da condenação (sentença ou acórdão), tiver mais de setenta anos.
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Historicamente, não se encontra nenhum fundamento objetivo para tal benefício. No direito comparado, igualmente não há nenhuma regra sequer similar. Encontram-se alguns fundamentos doutrinários que,
interpretando o dispositivo, compreendem que ele decorreria de uma ideia de ausência da capacidade de
discernimento do idoso. Trata-se, salvo melhor juízo, de uma visão preconceituosa. Para Anita Liberalesso
Néri, professora titular de psicologia do envelhecimento e gerontologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), “muitos preconceitos e estereótipos resultam de falsas crenças a respeito da competência e da
produtividade dos idosos”.
Por outro lado, continua a estudiosa, “o preconceito etário em relação aos idosos pode não ser baseado
em estereótipos negativos, mas compassivos, que realçam sua dependência e sua incapacidade e advogam
práticas paternalistas e políticas protecionistas em relação a eles” (Atitudes e preconceitos em relação à velhice, In Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade, São Paulo, Perseu Abramo/SESC,
2007, p. 37-38).
Conforme Christiano Jorge Santos, “o problema não é a idade da pessoa, mas sim a forma como ela reage ou reagiu ao passar do tempo e, por via de conseqüência, o seu estado de saúde mental. [...] Vale dizer, se
o indivíduo mantém-se hígido mentalmente e possui mais de setenta anos de idade, é imputável e, como tal,
deve responder pelos atos criminosos ou contravencionais que eventualmente tenha praticado. Caso esteja
acometido de doença de cunho mental (de modo genérico e, muitas vezes, impropriamente, como ‘senilidade’)
que o torne inteiramente incapaz de ‘entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento’, nos exatos termos do artigo 26, caput, do Código Penal, será tido como inimputável e, como
tal, isento de pena” (Prescrição penal e imprescritibilidade, Elseveier Campus, 2010, p. 61,80).
Não se vê, portanto, razoabilidade no tratamento diferenciado para fins de prescrição nesses casos. Mas
é fundamental, contudo, que haja tratamento diferenciado para fins de execução de pena. A Constituição Federal determina no art. 5º, inciso XLVIII, que a “pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado” (grifo nosso). Aí está, objetivamente, o comando que
se deve obedecer. Na execução (e somente a partir daí) é que se deve oferecer um tratamento diferenciado
(justificado, portanto) aos que tiverem determinada idade.
Exatamente por isso, compatibilizando o sistema penal ao sistema das leis civis brasileira, é que se propõe
que, exclusivamente na execução penal, além de todos os benefícios legais próprios, a prescrição executória
seja calculada pela metade (razão do § 2º do art. 112, do CP), considerando-se o patamar previsto no chamado
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 2003).
Assim, e em síntese, para os réus com idade igual ou superior a 60 anos, a prescrição da pretensão executória deverá (e só ela) ser calculada (pela pena em concreto, após o trânsito em julgado para ambas as partes)
pela metade. Eis aí um efetivo tratamento mais benéfico, reduzindo-se a idade de 70 para 60 anos.
A redação do CP dispõe atualmente, em seu art. 112, I, que a prescrição executória começa a correr do
dia que transita em julgado a sentença condenatória apenas para a acusação. É preciso fazer uma alteração na
redação para manter simetria com o que foi decidido pelo STF no que tange ao sistema de prisões.
No julgamento do Habeas Corpus nº 84.078/MG, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de recolher alguém à prisão antes de transitar em julgado a sentença
condenatória, salvo nas hipóteses de prisões cautelares (grifos nossos):
HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. ART. 5º,
LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. O art. 637 do CPP estabelece que “[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados
pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença”. A Lei
de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença
condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que “ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei
nº 7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao
disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença após o julgamento
do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a
pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação,
nos “crimes hediondos” exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO LINS sintetizou na seguinte assertiva:
“Na realidade, quem está desejando punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, se equipara
um pouco ao próprio delinquente”. 6. A antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto
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da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados – não do processo
penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos especiais e extraordinários e subsequentes agravos e embargos, além do que “ninguém mais será preso”.
Eis o que poderia ser apontado como incitação à “jurisprudência defensiva”, que, no extremo, reduz a amplitude
ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor operacionalidade de funcionamento do
STF não pode ser lograda a esse preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, quando foi debatida
a constitucionalidade de preceito de lei estadual mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores
públicos afastados de suas funções por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime
funcional [art. 2º da Lei nº 2.364/61, que deu nova redação à Lei nº 869/52], o STF afirmou, por unanimidade,
que o preceito implica flagrante violação do disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso
porque – disse o relator – “a se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal,
e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de devolução das diferenças,
em caso de absolvição”. Daí porque a Corte decidiu, por unanimidade, sonoramente, no sentido do não recebimento do preceito da lei estadual pela Constituição de 1.988, afirmando de modo unânime a impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte
que vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em nome da garantia da propriedade não
a deve negar quando se trate da garantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as
elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes subalternas. 8. Nas democracias mesmo os
criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade (art. 1º,
III, da Constituição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer
circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando
transitada em julgado a condenação de cada qual Ordem concedida. (HC nº 84.078-MG, Relator Ministro Eros
Grau, Plenário, STF, por maioria, julgado em 05.02.2009, publicado no DJ em 26.02.2010)
O STF adotou esse entendimento reconhecendo prevalecer o dispositivo da Constituição que determina
a observância do princípio da inocência ou da não-culpabilidade, afastando a validade da regra do Código de
Processo Penal, considerando que: a) tal regra estabelece a presunção de culpa, de modo que, havendo uma
sentença condenatória, a consequência deve ser o imediato cumprimento; b) o fato de os recursos ao STJ e ao
STF não terem efeito suspensivo não pode permitir o imediato cumprimento das penas.
Tanto é assim que, no Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal (ainda em tramitação neste
Parlamento), extrai-se da Exposição de Motivos (grifos nossos):
Na disciplina da matéria, o anteprojeto adotou quatro principais diretrizes. I) A primeira, convergir para
o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (art. 5o, LVII, da CR), de modo a valorizar a noção
básica de acautelamento, no sentido de que a prisão e outras formas de intervenção sobre a pessoa humana
somente se justificam em face da sua concreta necessidade. Na falta desta, não existirá razão jurídica legítima
para a restrição de direitos fundamentais, enquanto não sobrevier o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Reafirma-se, portanto, a natureza excepcional da prisão e das demais medidas cautelares. […]
Nesse passo, o anteprojeto determina que: a) a prisão em flagrante perde seus efeitos se não for convertida,
com a devida motivação legal, em prisão preventiva; b) o juiz, ao aplicar uma determinada medida cautelar,
deve seguir um roteiro mínimo de fundamentação; c) declara-se a ilegitimidade do uso da prisão provisória
como forma de antecipação da pena; d) supera-se o dogma da execução provisória da sentença, cuja inconstitucionalidade já foi afirmada no Supremo Tribunal Federal; e) exige-se, no caso de concurso de pessoas ou
crimes plurissubjetivos, que a fundamentação seja específica e individualizada.
Por isso que a nossa proposta de redação é no sentido de que o entendimento jurisprudencial já vigente
seja convertido em lei para que se reconheça a impossibilidade de execução de pena enquanto não houver o
trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes (excetuadas as hipóteses de prisões cautelares).
É importante destacar que o CP vigente (editado na mesma época do Código de Processo Penal, na década de 40 do século passado) somente se referiu ao prazo prescricional no âmbito da jurisdição ordinária, não
contemplando, ao seu tempo, sequer a interrupção da prescrição pelo acórdão condenatório. A razão é muito
simples: a legislação em vigor determinava a execução provisória da condenação (até) em primeiro grau, somente admitindo a liberdade em circunstâncias especiais (antiga e originária redação do art. 594 do CPP, hoje
revogado expressamente pela Lei nº 11.719, de 2008, mas de induvidosa inconstitucionalidade após 1988).
Como agora a regra (consolidada na jurisprudência do STF e em vias de alteração legislativa) é no sentido
de que a execução de pena somente possa ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória (para
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ambas as partes, portanto), não mais pode prevalecer (por questão de coerência lógica) a hipótese de fluência da prescrição executória somente a partir do trânsito em julgado para a acusação. Se a execução somente
pode ser feita após o julgamento de todos os recursos (porque antes não há nada que possa ser executado),
a prescrição executória, inexoravelmente, somente começará a correr do trânsito em julgado para ambas as
partes. Do contrário, teríamos a situação de prazo prescricional para execução fluindo de título (decisão condenatória) que sequer seja exequível.
Desse modo, a proposta de emenda é para que somente se possa cogitar da prescrição executória após
o trânsito em julgado para ambas as partes.
Diferentemente da situação da prescrição da pretensão punitiva (em que se propõe que a prescrição
seja aferida indistintamente para todos os réus pelas penas em abstrato), a prescrição da pretensão executória
deverá (e só ela) ser regulada pela pena efetivamente aplicada.
Desse modo, e maximizando-se o princípio da igualdade, o Estado terá prazos diversos para a execução
das penas de réus que tiverem diferentes penas aplicadas de forma definitiva, observados os prazos previstos
no art. 109 do CP.
O § 2º oferecido ao art. 112 harmoniza-se com as razões de revogação do art. 115: a prescrição da pretensão executória (já calculada pela pena em concreto) será tomada pela metade do prazo estipulado quando
o réu tiver mais de 60 anos de idade (Estatuto do Idoso).
Importante ressaltar o ajuste técnico feito no inciso II do caput do art. 112. A exceção prevista (“salvo
quando o tempo de interrupção deve computar-se na pena”) só se justifica em razão da revogação do livramento condicional concedido. Como esse instituto foi suprimido do sistema penal, a exceção perde o sentido.
A alteração no art. 116 é fruto de inúmeras manifestações no mesmo sentido da ENCCLA (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro). Em síntese, introduzimos regras destinadas a evitar
a contagem da prescrição durante a tramitação do processo de extradição requerida pelo governo brasileiro.
De fato, a lavagem de dinheiro transnacional e os crimes cometidos por meio de grupo criminoso organizado
podem trazer a necessidade do procedimento de extradição, sabidamente demorado. A premissa, aqui, é a de
que o Estado brasileiro está buscando trazer ao processo o réu que se encontra fora do território nacional. O
tempo necessário para a tramitação da extradição deve ser levado em consideração.
Por fim, tratemos da prescrição punitiva intercorrente. É espécie da prescrição da pretensão punitiva, e
não executória, mas que, todavia, com esta se confunde parcialmente. Está prevista atualmente no parágrafo
único do art. 110 do CP (que também trata da prescrição retroativa). Diferentemente da prescrição retroativa
(hoje ainda vigente entre o recebimento da denúncia e a condenação), seu período de apuração ocorre entre
a data da condenação (sentença ou acórdão) e o trânsito em julgado da decisão.
Atualmente, é uma das hipóteses que mais gera impunidade no sistema recursal. Como há possibilidade
de recursos em inúmeros níveis (até o STJ e o STF), os condenados muitas vezes exercem o direito fundamental
de forma desvirtuada, para gerar uma demora no julgamento nos tribunais superiores. Evidência disso é fato
de o índice de provimento de recursos especiais e extraordinários em matéria penal ser baixíssimo.
Pela redação atual, se não houver a confirmação da condenação em determinado tempo (e pelo cálculo da pena efetivamente aplicada), há o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente.
Propomos a permanência da prescrição superveniente se não houver o julgamento do recurso pelo tribunal de apelação (sede ordinária) em tempo hábil (obediência ao princípio da duração razoável do processo).
Contudo, se os condenados optarem por utilizar os excepcionais meios de recurso especial ou recurso
extraordinário, não mais fluirá o prazo da prescrição a partir desse momento. De qualquer forma, não haveria
sentido a permanência desse tipo de prescrição na pendência desses recursos, uma vez que, tal como aqui
proposto, a prescrição executória somente passará a fluir a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
.........................................................................................................................................................................................................................
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
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III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de
2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único – Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois
de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final
Art. 111 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que
o fato se tornou conhecido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V – nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido
proposta a ação penal. (Redação dada pela Lei nº 12.650, de 2012)
Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
Art. 112 – No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
I – do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se
na pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional
Art. 113 – No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é
regulada pelo tempo que resta da pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição da multa
Art. 114 – A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116 – Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência
do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Parágrafo único – Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II – pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III – pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596,
de 2007).
V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI – pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º – Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se
aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º – Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr,
novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 118 – As penas mais leves prescrevem com as mais graves. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.........................................................................................................................................................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 300, DE 2015
Dispõe sobre os contratos de terceirização de mão de obra e as relações de trabalho deles
decorrentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula os contratos de terceirização de mão de obra e as relações de trabalho deles decorrentes.
Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se às empresas privadas e aos órgãos e entidades da administração
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 3º A contratação de trabalhadores por interposta pessoa jurídica será lícita, desde que atendidos os
seguintes requisitos:
I – incidência da contratação sobre serviços especializados ligados à atividade-meio do contratante; e
II – inexistência de pessoalidade ou subordinação na relação entre trabalhador e contratante.
§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se:
I – contratada: a pessoa jurídica que fornece trabalhadores ao contratante;
II – contratante: a pessoa jurídica que contrata o fornecimento de trabalhadores pela contratada;
III – trabalhador: o empregado da contratada colocado à disposição do contratante;
IV – serviços especializados ligados a atividade-meio do contratante: atividades de mero apoio à
consecução do objeto social do contratante, que dispensam a pessoalidade e a subordinação para
o seu desempenho.
§ 2º A contratação de trabalhadores por empresa interposta em desacordo com o disposto neste artigo
ensejará o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o contratante, salvo se este for órgão
da Administração Direta ou entidade da Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Art. 4º Pode figurar como contratante, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º desta Lei, o produtor rural pessoa física.
Art. 5º Não podem figurar como contratada, nos termos do inciso I do § 1º do art. 3º desta Lei:
I – a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado da contratante;
II – a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade;
III – a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 12 (doze) meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se
os referidos titulares ou sócios forem aposentados.
Art. 6º A contratada deverá ter objeto social único, compatível com o serviço contratado.
Parágrafo único. Deve constar expressamente do contrato social da contratada a atividade exercida.
Art. 7º A qualificação técnica da contratada para a prestação do serviço contratado deverá ser demonstrada mediante:
I – a comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do contrato;
II – a indicação das instalações, dos equipamentos e do pessoal adequados e disponíveis para a realização do serviço;
III – a indicação da qualificação dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, quando for o caso.
Parágrafo único. Tratando-se de atividade para a qual a lei exija qualificação específica, a contratada deverá comprovar possuir o registro de empresa e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, nos termos do disposto na Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980.
Art. 8º A contratada é responsável pelo planejamento e pela execução dos serviços, nos termos previstos no contrato com a contratante.
§ 1º A contratada contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus empregados.
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§ 2º É vedada a terceirização ou subcontratação pela contratada da execução do objeto do contrato firmado com a contratante.
Art. 9º Além das cláusulas inerentes a qualquer contrato, devem constar do contrato de terceirização:
I – a especificação do serviço a ser prestado e do objeto social da contratada;
II – o local e o prazo para realização do serviço, quando for o caso;
III – a exigência de prestação de garantia pela contratada em valor correspondente a 20% (quatro
por cento) do valor do contrato;
IV – a obrigatoriedade de fiscalização pela contratante do cumprimento das obrigações trabalhistas
decorrentes do contrato, na forma do art. 18 desta Lei;
V – a possibilidade de interrupção do pagamento dos serviços contratados por parte da contratante
se for constatado o inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada; e
VI – a possibilidade de retenção em conta específica dos valores necessários ao adimplemento das
obrigações referidas no art. 18 desta Lei.
§ 1º Para contratos nos quais o valor de mão de obra seja igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total, a garantia a que se refere o inciso III do caput deste artigo será correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato.
§ 2º Para o atendimento da exigência de prestação de garantia a que se refere o inciso III do caput deste
artigo, cabe à contratada optar por uma das seguintes modalidades:
I – caução em dinheiro;
II – seguro garantia;
III – fiança bancária.
§ 3º É nula de pleno direito cláusula que proíba ou imponha condição à contratação pela contratante
de empregado da contratada.
Art. 10 Na celebração do contrato de terceirização de que trata esta Lei, a contratada deve apresentar:
I – contrato social atualizado, com capital social integralizado e compatível com a execução do serviço;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; e
III – registro na Junta Comercial, órgão ou entidade equivalente.
Art. 11 A contratante deverá informar ao sindicato da correspondente categoria profissional o setor ou
setores envolvidos no contrato de prestação de serviços terceirizados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
celebração do contrato.
Art. 12 Os contratos de terceirização podem prever que os valores provisionados para o pagamento de
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária sejam depositados pela contratante em conta vinculada
aberta no nome da contratada e em face do contrato, que somente poderá ser movimentada por ordem da
contratante.
Art. 13 Para fins de liberação da garantia de que trata o inciso III do caput do art. 9° desta Lei, a contratada deverá comprovar à contratante a quitação das obrigações previdenciárias e das trabalhistas relativas aos
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços contratados.
Art. 14 É vedada à contratante a utilização dos empregados da contratada em atividades diferentes daquelas que são objeto do contrato.
Art. 15 São asseguradas aos empregados da contratada, quando e enquanto os serviços forem executados nas dependências da contratante ou em local por ela designado, as mesmas condições:
I – relativas a:
a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios;
b) direito de utilizar os serviços de transporte;
c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela
designado;
d) treinamento adequado, fornecido pela contratada ou pela contratante, quando a atividade o exigir;
II – sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço.
Art. 16 A contratante deve garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos empregados
da contratada, enquanto esses estiverem a seu serviço em suas dependências ou em local por ela designado.
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Parágrafo único. A contratante deve comunicar à contratada e ao sindicato representativo da categoria
profissional do trabalhador todo acidente ocorrido em suas dependências ou em local por ela designado, quando a vítima for trabalhador que participe direta ou indiretamente da execução do serviço objeto do contrato.
Art. 17 Na hipótese de contratação sucessiva para a prestação dos mesmos serviços terceirizados, com
admissão de empregados da antiga contratada, a nova contratada deve assegurar a manutenção do salário e
dos demais direitos previstos no contrato anterior.
Parágrafo único. Aos empregados de que trata este artigo que não tiverem completado o período aquisitivo de férias ou gozado na antiga contratada será garantida, na nova contratada, a continuidade da contagem do período aquisitivo ou a fruição das férias, desde que, no último caso, não se tenha esgotado o período
concessivo, hipótese em que as férias serão indenizadas ao trabalhador.
Art. 18 A responsabilidade da contratante em relação a todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias
devidas pela contratada aos empregados desta que prestem serviços àquela é solidária.
Art. 19 A contratante deve exigir mensalmente da contratada a comprovação do cumprimento das seguintes obrigações relacionadas aos empregados desta, que participem da execução dos serviços terceirizados,
durante o período e nos limites da execução dos serviços contratados:
I – pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salário;
II – concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
III – concessão do vale-transporte, quando for devido;
IV – depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do disposto nos arts.
15 e 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
V – pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data
da extinção do contrato de terceirização;
VI – recolhimento de obrigações previdenciárias.
§ lº Caso não seja comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias a que se
refere o caput deste artigo, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, a contratante deve efetuar diretamente o pagamento dos
salários, os recolhimentos fiscais e previdenciários e o depósito do FGTS.
§ 3º Os valores depositados na conta de que trata o art. 12 desta Lei poderão ser utilizados pela contratante para o pagamento direto das verbas de natureza trabalhista e previdenciária.
§ 4º O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela contratante para
acompanhar o pagamento das verbas referidas nos §§ 2º e 3º deste artigo.
§ 5º Os pagamentos previstos nos §§ 2º e 3º deste artigo não configuram vínculo empregatício entre a
contratante e os empregados da contratada.
Art. 20 Ficam mantidas as retenções na fonte previstas no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
e nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
§ 1º Nos contratos de terceirização não abarcados pela legislação prevista no caput deste artigo, fica a
contratante obrigada a reter o equivalente a 20% (vinte por cento) da folha de salários da contratada, que, para
tanto, deverá informar até o 5º (quinto) dia útil do mês o montante total de sua folha de salários referente ao
serviço prestado à contratada no mês anterior.
§ 2º A contratante deverá recolher em nome da empresa contratada a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente
anterior se não houver expediente bancário naquele dia.
§ 3º O valor retido de que tratam o caput e o § 1º deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa contratada, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social.
§ 4º Na impossibilidade de haver compensação integral no mês da retenção, o saldo remanescente poderá ser objeto de compensação nos meses subsequentes ou de pedido de restituição.
§ 5º Na ausência de retenção ou na retenção a menor do que o valor devido, ficará a contratante solidariamente responsável pelo pagamento integral da contribuição previdenciária devida pela contratada sobre a
folha de salários dos empregados envolvidos na execução do contrato.
Art. 21 A empresa contratante de serviços executados nos termos desta Lei deverá reter, sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, a título de:
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I – imposto de renda na fonte, a alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ou a alíquota menor prevista no art. 55 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, a alíquota de 1% (um por cento);
III – contribuição para o PIS/Pasep, a alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento); e
IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, a alíquota de 3% (três por
cento).
§ 1º As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no regime de não cumulatividade na cobrança
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 2º No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação específica, de uma ou
mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às contribuições não alcançadas pela isenção.
§ 3º Os valores retidos no mês deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional pela pessoa jurídica que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil
do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o pagamento ou crédito à pessoa jurídica prestadora do serviço.
§ 4º Os valores retidos na forma do caput deste artigo serão considerados como antecipação do que for
devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
§ 5º Na impossibilidade de haver compensação integral no mês pela contratada, o saldo poderá ser compensado com os recolhimentos dos tributos nos meses subsequentes ou ser objeto de pedido de restituição.
Art. 22 A retenção, fora das hipóteses legais, do pagamento devido pela contratante à contratada caracteriza-se como apropriação indébita, na forma do art. 168 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal.
Art. 23 As exigências de especialização e de objeto social único, previstas no art. 6º desta Lei, não se
aplicam às atividades de prestação de serviços realizadas por correspondentes contratados por instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional – CMN, enquanto não for editada lei específica acerca da matéria.
Art. 24 O disposto nesta Lei não se aplica à relação de trabalho doméstico e às Guardas Portuárias vinculadas às Administrações Portuárias.
Art. 25 O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita a empresa infratora às seguintes penalidades
administrativas, salvo se já houver previsão legal de multa específica para a infração verificada:
I – por violação aos arts. 14, 15, 16 e 17 e aos §§ 1°, 2° e 4° do art. 19, multa administrativa correspondente ao valor mínimo para inscrição na dívida ativa da União, por trabalhador prejudicado;
II – por violação aos demais dispositivos, multa administrativa correspondente ao valor mínimo para
inscrição na dívida ativa da União.
Parágrafo único A fiscalização, a autuação e o processo de imposição de multas reger-se-ão pelo Título
VII da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sem
prejuízo da aplicação da legislação tributária por parte dos órgãos fazendários.
Art. 26 Para fins do enquadramento no disposto nesta Lei, no que se refere à garantia de direitos dos trabalhadores, contratante e contratada devem adequar o contrato vigente no prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias a partir da data de sua publicação.
Parágrafo único. A contratante e a contratada não poderão prorrogar contratos em vigor que não atendam ao disposto nesta Lei.
Art. 27 A contratante poderá creditar-se da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, até o limite da retenção ocorrida nos termos dos incisos III e IV do
art. 21 desta Lei, calculadas sobre o valor pago à empresa contratada pela execução de atividades terceirizadas
que se enquadrem nas hipóteses de crédito previstas no art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Parágrafo único. A apuração de créditos sobre dispêndios decorrentes das atividades não tratadas nesta
Lei permanece regida pela legislação aplicável à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
Art. 28 A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto nos arts. 20, 21 e 27 desta Lei.
Art. 29 Os direitos previstos nesta Lei serão imediatamente estendidos aos terceirizados da administração direta e indireta.
Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação
A terceirização consiste na descentralização da atividade empresarial, que deve se focar em sua atividade-fim, a fim de melhorar, com a redução do custo da mão de obra, os seus resultados econômicos.
Em que pese inevitável, ela não pode se constituir em mecanismo de precarização do trabalho em nosso
País, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre no PLC nº 30, de 2015, não deve incidir sobre todas as atividades da empresa, devendo ficar, assim, restrita aos serviços que representam mero suporte ao objeto social
desenvolvida pelo empresário.
Essa é a atual diretriz traçada pela Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e positivada no
projeto ora apresentado, que constitui alternativa viável ao mencionado PLC.
Com isso, confere-se segurança jurídica ao trabalhador terceirizado, que passa a contar com uma legislação que discipline as relações travadas entre ele e as empresas contratada e contratante.
Mas não é só. Além de limitar a terceirização de mão de obra, pretende-se melhorar a condição atual em
que o trabalho terceirizado é prestado no Brasil.
Ao estabelecer mecanismos como a responsabilização solidária da contratante por todas as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas aos empregados da contratada que àquela prestem serviços; a portabilidade
dos períodos aquisitivos e concessivos de férias em caso de terceirização sucessiva; e, dentre outros, a prestação de garantia, pela contratada, para a quitação dos valores devidos aos trabalhadores por ela intermediados,
o projeto em foco colabora para a valorização social do trabalhador.
Tecidas essas considerações, roga-se pelo apoio dos nobres colegas parlamentares para que esta alternativa ao PLC nº 30, de 2015, logre aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
“...................................................................................................................................................................................................
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7
(sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que
tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962,
com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
§ 1º Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido
por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra,
independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.
§ 2º Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos
a regime jurídico próprio.
§ 3º Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei.
§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da
empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho de que trata o art. 16. (Incluído pela
Lei nº 9.711, de 1998)
§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação
do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)
§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)
§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para
dois por cento. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)
.............................................................................................................................................................................................................
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a
depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da
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rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. (Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do
trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados
na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos
respectivos juros. (Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho,
o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.
§ 3° As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no art. 477
da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente, quanto aos valores discriminados. (Redação dada pela Lei nº
9.491, de 1997)
............................................................................................................................................................................................................ ”
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
“...........................................................................................................................................................................................................
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o
dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão
de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha
de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados
ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação
dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
I – limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
II – vigilância e segurança; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
III – empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
IV – contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (Incluído pela
Lei nº 9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante.
(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de
consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto
em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
............................................................................................................................................................................................................ ”
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LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas que menciona; altera as Leis no 11.774, de 17 de setembro de 2008, no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, no 11.196, de 21 de novembro de 2005, no 10.865, de 30 de abril de
2004, no 11.508, de 20 de julho de 2007, no 7.291, de 19 de dezembro de 1984, no 11.491, de
20 de junho de 2007, no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no 9.294, de 15 de julho de 1996, e
a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga o art. 1o da Lei no 11.529, de
22 de outubro de 2007, e o art. 6o do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos
termos que especifica; e dá outras providências.
“...........................................................................................................................................................................................................
Art. 7o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por cento):(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
I – as empresas que prestam os serviços referidos nos §§ 4o e 5o do art. 14 da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008; (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
II – as empresas do setor hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-8/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
III – as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3
e 4922-1 da CNAE 2.0. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
IV – as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0;
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
V – as empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 49124/02 da CNAE 2.0; (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
VI – as empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da
CNAE 2.0; (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
VII – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.794, de 2013)
VII – as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431
da CNAE 2.0. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)(Vigência)
VIII – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.794, de 2013)
IX – (VETADO);(Incluído pela Lei nº 12.794, de 2013)
X – (VETADO); e(Incluído pela Lei nº 12.794, de 2013)
XI – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.794, de 2013)
XI – as empresas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos enquadrados
nas classes 3311-2, 3312-1, 3313-9, 3314-7, 3319-8, 3321-0 e 3329-5 da CNAE 2.0. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 612, de 2013) (Vigência) (Vigência encerrada) (Revogado pela Lei nº 12.844, de 2013)
XII – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência
XIII – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014) Vigência
§ 1o Durante a vigência deste artigo, as empresas abrangidas pelo caput e pelos §§ 3o e 4o deste artigo
não farão jus às reduções previstas no caput do art. 14 da Lei nº 11.774, de 2008.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a empresas que exerçam as atividades de representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador, cuja receita bruta decorrente dessas atividades seja
igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total. (Redação dada pela Lei nº 12.715,
de 2012) Produção de efeito e vigência
§ 3o No caso de empresas de TI e de TIC que se dediquem a outras atividades, além das previstas no caput, até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição obedecerá:(Revogado pela Medida Provisória nº
563, de 2012) (Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
I – ao disposto no caput quanto à parcela da receita bruta correspondente aos serviços relacionados no
caput; e (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência)(Revogado pela Lei nº 12.715, de 2012)
Produção de efeito e vigência
II – ao disposto nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor da contribuição
a recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços
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de que trata o caput e a receita bruta total. (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência) (Revogado pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também às empresas prestadoras dos serviços referidos no § 5º
do art. 14 da Lei nº 11.774, de 2008. (Revogado pela Medida Provisória nº 563, de 2012) (Vigência) (Revogado
pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
§ 5o (VETADO).
§ 6o No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos no caput, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e para fins de elisão
da responsabilidade solidária prevista no inciso VI do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa
contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços.(Redação dada pela Lei nº 12.995, de 2014)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até
o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput, relativa a junho de 2013.(Incluído pela
Lei nº 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras:(Incluído pela Lei nº
12.844, de 2013) (Vide Medida Provisória nº 669, de 2015)
I – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI até o dia 31 de março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, até o seu término; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
II – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI no período compreendido entre 1o
de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma
do caput, até o seu término;(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
III – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI no período compreendido entre 1o
de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da
contribuição previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos incisos I e III do caput
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
IV – para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI após o primeiro dia do quarto mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput, até o seu término;(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
V – no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas da base de cálculo, observado o disposto no art. 9o, as receitas provenientes das obras cujo recolhimento da contribuição tenha ocorrido na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.(Incluído pela Lei nº
12.844, de 2013)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho
de 2013 e será aplicada até o término da obra. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 11. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 12. (VETADO).(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos
I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos no Anexo
I. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
I – (revogado);(Redação dada pela Lei nº 12.715)Produção de efeito e vigência
II – (revogado);(Redação dada pela Lei nº 12.715)Produção de efeito e vigência
III – (revogado);(Redação dada pela Lei nº 12.715) Produção de efeito e vigência
IV – (revogado);(Redação dada pela Lei nº 12.715)Produção de efeito e vigência
V – (revogado).(Redação dada pela Lei nº 12.715)Produção de efeito e vigência
§ 1o O disposto no caput:(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)Produção de efeito e vigência
I – aplica-se apenas em relação aos produtos industrializados pela empresa;(Incluído pela Lei nº 12.715)
Produção de efeito e vigência
II – não se aplica:(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
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a) a empresas que se dediquem a outras atividades, além das previstas no caput, cuja receita bruta decorrente dessas outras atividades seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total;
e (Incluída pela Lei nº 12.715, de 2012)Produção de efeito e vigência
b) aos fabricantes de automóveis, comerciais leves (camionetas, picapes, utilitários, vans e furgões), caminhões e chassis com motor para caminhões, chassis com motor para ônibus, caminhões-tratores, tratores
agrícolas e colheitadeiras agrícolas autopropelidas.(Incluída pela Lei nº 12.715, de 2012)Produção de efeito e
vigência
c) às empresas aéreas internacionais de bandeira estrangeira de países que estabeleçam, em regime de
reciprocidade de tratamento, isenção tributária às receitas geradas por empresas aéreas brasileiras. (Redação
dada pela Lei nº 12.844, de 2013) (Produção de efeito)
§ 2o Para efeito do inciso I do § 1o, devem ser considerados os conceitos de industrialização e de industrialização por encomenda previstos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. (Incluído
pela Lei nº 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
§ 3o O disposto no caput também se aplica às empresas:(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)(Produção
de efeito)
I – de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos;(Incluído
pela Lei nº 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
II – de transporte aéreo de carga; (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
III – de transporte aéreo de passageiros regular;(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)(Produção de efeito)
IV – de transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem;(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)
(Produção de efeito)
V – de transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem;(Incluído pela Lei nº 12.715, de
2012) (Produção de efeito)
VI – de transporte marítimo de carga na navegação de longo curso;(Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)
(Produção de efeito)
VII – de transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso;(Incluído pela Lei nº 12.715,
de 2012) (Produção de efeito)
VIII – de transporte por navegação interior de carga; (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012)(Produção de
efeito)
IX – de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares; e (Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012) (Produção de efeito)
X – de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) (Produção de efeito)
XI – de manutenção e reparação de embarcações; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) (Vigência)
XII – de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II desta Lei;(Incluído pela Lei nº 12.844, de
2013)(Vigência)
XIII – que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contêineres em portos organizados,
enquadradas nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0;(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)(Vigência)
(Redação dada pela Medida Provisória nº 612, de 2013) (Vigência encerrada)
XIV – de transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0;(Incluído pela Lei
nº 12.844, de 2013)(Vigência)
XV – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.794, de 2013)
XV – de transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0; e (Incluído pela Lei
nº 12.844, de 2013)(Vigência)
XVI – jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que trata a Lei no 10.610, de 20 de
dezembro de 2002, enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e
6319-4 da CNAE 2.0. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)(Vigência)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 2013, ficam incluídos no Anexo I referido no caput os produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)(Vigência)
I – 9503.00.10, 9503.00.21, 9503.00.22, 9503.00.29, 9503.00.31, 9503.00.39, 9503.00.40, 9503.00.50,
9503.00.60, 9503.00.70, 9503.00.80, 9503.00.91, 9503.00.97, 9503.00.98, 9503.00.99; (Incluído pela Lei nº 12.715,
de 2012) Produção de efeito e vigência
II – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência
§ 5o No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos no § 3o, mediante cessão
de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa contratante
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deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 6o As empresas relacionadas na alínea c do inciso II do § 1o poderão antecipar para 1o de junho de 2013
sua exclusão da tributação substitutiva prevista no caput.(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 7o A antecipação de que trata o § 6o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até
o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária prevista nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, relativa a junho de 2013.(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 8o As empresas relacionadas nos incisos XI e XII do § 3o poderão antecipar para 4 de junho de 2013 sua
inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.(Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013)
§ 9o A antecipação de que trata o § 8o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até
o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput, relativa a junho de 2013.(Incluído pela
Lei nº 12.844, de 2013)
§ 10. (VETADO).(Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)(Vigência)
§ 11. O disposto no inciso XII do § 3o do caput deste artigo e no Anexo II desta Lei não se aplica: (Incluído
pela Lei nº 12.873, de 2013)
I – às empresas de varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas físicas, realizado via internet, telefone, catálogo ou outro meio similar; e (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)
II – às lojas ou rede de lojas com características similares a supermercados, que comercializam brinquedos, vestuário e outros produtos, além de produtos alimentícios cuja participação, no ano calendário anterior,
seja superior a 10% (dez por cento) da receita total.(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
“...................................................................................................................................................................................................
Art. 55. Fica reduzida para um por cento a alíquota aplicável às importâncias pagas ou creditadas, a partir
do mês de janeiro de 1989, a pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e por locação de mão-de-obra de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 2.462, de
30 de agosto de 1988. (Vide Medida Provisória nº 232, de 2004)
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
Apropriação indébita
Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
I – em depósito necessário;
II – na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial;
III – em razão de ofício, emprego ou profissão.
Apropriação indébita previdenciária (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
LEI Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003
Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências.
“...................................................................................................................................................................................................
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a: (Produção de efeito)(Vide Medida Provisória nº 497, de 2010) (Regulamento)
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: (Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória nº 413, de 2008)(Vide Lei nº 11.727, de 2008).

Maio de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 21 437

b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;(Redação dada pela lei nº 11.787, de 2008)(Vide Lei nº 9.718, de 1998)
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
III – energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos
da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa;
V – valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
VII – edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa;
VIII – bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de
mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
X – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei nº 11.898, de 2009)
XI – bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados
a venda ou na prestação de serviços.(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)(Produção
de efeito)
I – dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II – dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III – dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput,
incorridos no mês;(Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
IV – dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
I – de mão-de-obra paga a pessoa física; e(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
II – da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II – aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País;
III – aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em que se iniciar
a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídicas
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07
a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período,
de pessoas físicas residentes no País.(Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004)
§ 6o Relativamente ao crédito presumido referido no § 5o:(Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004)
I – seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela constante do art. 2o;
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I – seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela constante do caput do art. 2o desta Lei;(Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004) (Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004)
II – o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda.(Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação
apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do § 8o, será aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as pessoas jurídicas
que adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam cumulativamente as atividades de secar,
limpar, padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS devida,
relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5o, em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista no art.
2o sobre o valor de aquisição dos referidos produtos in natura.(Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004)
§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11: (Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004)
I – o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito presumido não poderá ser superior ao que vier
a ser fixado, por espécie de produto, pela Secretaria da Receita Federal – SRF; e (Revogado pela Lei nº 10.925, de 2004)
II – a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para regulamentá-lo. (Revogado pela Lei
nº 10.925, de 2004)
§ 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda,
empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação.(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro)
anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação
da Secretaria da Receita Federal.(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
§ 15. O crédito, na hipótese de aquisição, para revenda, de papel imune a impostos de que trata o art.
150, inciso VI, alínea da Constituição Federal, quando destinado à impressão de periódicos, será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no § 2o do art. 2o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
§ 16. Opcionalmente, o sujeito passivo poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do § 1o deste
artigo, relativo à aquisição de embalagens de vidro retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo imobilizado, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos). (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) (Vigência)
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) (Vigência)
II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) (Vigência)
§ 17. Ressalvado o disposto no § 2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art. 2o desta Lei, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado
pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota:(Redação dada pela Lei nº 12.507, de 2011)
I – de 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento), nas operações com os bens referidos no
inciso VI do art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005; (Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011)
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II – de 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), na situação de que trata a alínea “b” do inciso II do § 5o do art. 2o desta Lei; e(Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011)
III – de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento), nos demais casos. (Incluído pela Lei nº
12.507, de 2011)
§ 18. O crédito, na hipótese de devolução dos produtos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 2o desta Lei,
será determinado mediante a aplicação das alíquotas incidentes na venda sobre o valor ou unidade de medida,
conforme o caso, dos produtos recebidos em devolução no mês.(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) (Vigência)(Vide Medida Provisória nº 413, de 2008) (Vide Lei nº 11.727, de 2008).
§ 19. A empresa de serviço de transporte rodoviário de carga que subcontratar serviço de transporte de
carga prestado por:(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
I – pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da Cofins devida em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços;(Incluído pela
Lei nº 11.051, de 2004)
II – pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da Cofins devida em cada
período de apuração, crédito calculado sobre o valor dos pagamentos efetuados por esses serviços. (Incluído
pela Lei nº 11.051, de 2004) (Vigência)
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados pagamentos, de alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) daquela constante do art. 2o desta Lei.(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) (Vigência)
§ 21. Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao
ativo imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 2o deste
artigo. (Incluído dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 22. (Vide Medida Provisória nº 413, de 2008).
§ 23. O disposto no § 17 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de mercadoria produzida
por pessoa jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, de 22 de dezembro
de 1989, 8.210, de 19 de julho de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e a Lei no 8.857, de 8 de março de 1994. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de
efeito).
§ 24. Ressalvado o disposto no § 2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art. 2o desta Lei, na hipótese de aquisição de mercadoria revendida por pessoa jurídica comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 23 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 3% (três por cento).
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
§ 25. No cálculo do crédito de que tratam os incisos do caput, poderão ser considerados os valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso III do caput do art. 184 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 26. O disposto nos incisos VI e VII do caput não se aplica no caso de bem objeto de arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária.(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 27. Para fins do disposto nos incisos VI e VII do caput, fica vedado o desconto de quaisquer créditos
calculados em relação a:(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
I – encargos associados a empréstimos registrados como custo na forma da alínea “b” do § 1º do art. 17
do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
II – custos estimados de desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local em que estiver situado.(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 28. No cálculo dos créditos a que se referem os incisos VI e VII do caput, não serão computados os ganhos
e perdas decorrentes de avaliação de ativo com base no valor justo.(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 29. Na execução de contratos de concessão de serviços públicos, os créditos gerados pelos serviços de
construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, quando a receita correspondente tiver contrapartida em ativo intangível, representativo de direito de exploração, ou em ativo financeiro,
somente poderão ser aproveitados, no caso do ativo intangível, à medida que este for amortizado e, no caso
do ativo financeiro, na proporção de seu recebimento, excetuado, para ambos os casos, o crédito previsto no
inciso VI do caput.(Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 30. O disposto no inciso XI do caput não se aplica ao ativo intangível referido no § 29.(Incluído pela Lei
nº 12.973, de 2014) (Vigência)
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais, cabendo à última decisão terminativa.)
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OFÍCIO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
– Ofício nº 21 de 2015-CN (Ofício nº 140/2015, na origem), que encaminha, nos termos do art. 1º,
§ 6º, da Lei nº 11.948/09, e do art. 1º, § 8º da Lei nº 12.453/11, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES
referente ao primeiro trimestre de 2015.
É o seguinte o ofício de encaminhamento:
Ofício 140/2015 -BNDES GP
Rio de Janeiro, 4 de maio de 2015.
Assunto: Recursos das leis nº 11.948/09 (alterada pela lei nº 12.249/10), nº 12.096/09 (alterada pelas leis
nº 12.385/11, nº 12.453/11 e nº 12.712/12), nº 12.397/11, nº 12.453/11 (alterada pela lei nº 12.712/12), nº
12.872/13, nº 12.979/14 e nº 13.000/14, e da MP nº 661/14
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
1. Ao cumprimentá-lo, encaminho, nos termos do artigo 1°, § 6°, da Lei nº 11.948, de 16/06/2009, e do
artigo 1°, § 8° da Lei nº 12.453, de 21/07/2011, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao primeiro
trimestre de 2015.
2. Adicionalmente, informo a Vossa Excelência que foi disponibilizado no Relatório o endereço eletrônico
abaixo, com arquivo no formato PDF contendo a lista das empresas beneficiárias dos créditos concedidos com
os recursos oriundos das mencionadas Leis:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/lnstitucional/BNDES_Transparente/Aplicacao
_dos_Recursos_Financeiros/
Respeitosamente, – Luciano Coutinho, Presidente.
Calendário de tramitação do OFN 21/2015 (art. 120, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 20/05
Até 25/5 prazo para publicação da matéria;
Até 9/6 prazo para apresentação de relatório e, se for o caso, de projeto de decreto legislativo;
Até 16/6 prazo para apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo; e
Até 23/6 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O inteiro teor do relatório pode ser encontrado na consulta à tramitação da matéria, no sítio do Senado.
AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Aviso nº 348-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 14 de maio de 2015
Senhor Presidente,
Transmito a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do inteiro teor do pronunciamento feito por
esta presidência, em 13-5-2015, na Sessão Ordinária do Plenário deste Tribunal.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Presidente
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
Senhora Ministra,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Com pesar, compartilho da dor de todos catarinenses e, em especial, aos familiares, em razão do falecimento do Senador Luiz Henrique da Silveira, ocorrido neste último domingo, dia 10, no hospital de Joinville,
vítima de um enfarte fulminante.
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Resta-nos prestar-lhe este merecido tributo por sua extensa contribuição como homem público no âmbito municipal, estadual e federal, uma vez que, entre outras relevantes funções político-partidárias, exerceu
mandatos de deputado estadual e federal, de Prefeito de Joinville, de governador de Santa Catarina, de Ministro de Ciência e Tecnologia, e por último, ocupava uma cadeira no Senado Federal.
Certamente, o curriculum público do Senador Luiz Henrique da Silveira atesta o quanto sua dedicação e
habilidades foram reconhecidas nacionalmente, sendo digno de nossas mais sinceras homenagens, as quais
devem ser estendidas a todos os seus familiares, externando nossa consternação pela perda sofrida.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 13 de maio de 2015. – Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente.

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 539, DE 2015
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para a Defensoria Pública da União no estado do Amazonas, na pessoa do Defensor Público-Chefe Edilson Santana Gonçalves Filho, pelo dia da Defensoria Pública, comemorado no dia 19
de maio, bem como seja encaminhado o referido voto ao endereço localizado na Avenida Ayrão, 671, Centro
- Manaus – AM, CEP 69025-005.
Justificação
A Defensoria Pública exerce papel fundamental dentro da República Federativa do Brasil, em razão de
ser um órgão de suma importância para que o princípio do acesso à justiça seja proporcionado a todo aquele
cidadão que não tem condições econômico-financeiras de arcar com os custos processuais e pagamento de
honorários advocatícios.
Dita importância social é tão grande para a população, principalmente, para aqueles que mais precisam
da proteção do Estado, que os constituintes reconheceram este órgão como uma função essencial à justiça,
reconhecida pelo Capítulo IV da Constituição Federal de 1988, onde em seu art. 134, expõe o seguinte:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (grifo nosso)
Diante desses fatos e da relevância do serviço prestado por esses nobres causídicos, verdadeiros abnegados que lutam pela defesa dos interesses individuais ou coletivos daqueles que mais precisam, devem ser
cada vez mais valorizados e incentivados, a fim de que esses profissionais tenham mais estrutura e condições
de ajudar ainda mais a população a ter seus direitos fundamentais, individuais ou coletivos, respeitados e garantidos, conforme as disposições da Carta Magna pátria.
Desta forma, como reconhecimento pelo excelente trabalho que realizam, ainda que sem as melhores
condições de incentivo e poder de ampliação dos serviços prestados à população, é que ofertamos esse voto
de aplauso a estas brilhantes Advogados Públicos que demonstram todo a sua paixão, dedicação e competência pela defesa daqueles cidadãos brasileiros ou até estrangeiros que mais precisam.
Sala das Sessões, em de maio de 2015. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminhe-se.)
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2015
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na pessoa do Defensor
Público-Geral, José Ricardo Vieira Trindade, pelo dia da Defensoria Pública, comemorado no dia 19 de maio,
bem como seja encaminhado o referido voto ao endereço localizado na Rua Maceió, 307, Nossa Senhora das
Graças - Manaus – AM, CEP 69053-135.
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Justificação
A Defensoria Pública exerce papel fundamental dentro da República Federativa do Brasil, em razão de
ser um órgão de suma importância para que o princípio do acesso à justiça seja proporcionado a todo aquele
cidadão que não tem condições econômico-financeiras de arcar com os custos processuais e pagamento de
honorários advocatícios.
Dita importância social é tão grande para a população, principalmente, para aqueles que mais precisam
da proteção do Estado, que os constituintes reconheceram este órgão como uma função essencial à justiça,
reconhecida pelo Capítulo IV da Constituição Federal de 1988, onde em seu art. 134, expõe o seguinte:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal. (grifo nosso)
Diante desses fatos e da relevância do serviço prestado por esses nobres causídicos, verdadeiros abnegados que lutam pela defesa dos interesses individuais ou coletivos daqueles que mais precisam, devem ser
cada vez mais valorizados e incentivados, a fim de que esses profissionais tenham mais estrutura e condições
de ajudar ainda mais a população a ter seus direitos fundamentais, individuais ou coletivos, respeitados e garantidos, conforme as disposições da Carta Magna pátria.
Desta forma, como reconhecimento pelo excelente trabalho que realizam, ainda que sem as melhores
condições de incentivo e poder de ampliação dos serviços prestados à população, é que ofertamos esse voto
de aplauso a estas brilhantes Advogados Públicos que demonstram todo a sua paixão, dedicação e competência pela defesa daqueles cidadãos brasileiros ou até estrangeiros que mais precisam.
Sala das Sessões, de maio de 2015. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(Encaminha-se)
REQUERIMENTO Nº 541, DE 2015
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de
Congratulações e Aplausos para Rita de Cassia Pereira Reis, judoca amazonense, campeã em diversos campeonatos
de âmbito nacional e internacional, pela conquista do Campeonato Brasileiro Sub-21, categoria Superligeiro, realizado no Espírito Santo, bem como seja encaminhado o referido voto ao Centro de Treinamento de Alto Rendimento
da Amazônia – Ctara localizado na Avenida Pedro Teixeira, nº 400, Dom Pedro - Manaus – AM, CEP 69040 000.
Justificação
Rita de Cassia Pereira Reis é uma atleta de grande destaque no cenário regional e nacional do judô, que nos
últimos anos se acostumou a ganhar medalhas e títulos nas competições nacionais e internacionais que participa.
Abnegada e sempre focada nos seus resultados, busca diariamente a melhoria de sua técnica e habilidade, ainda que sua rotina diária seja considerada pesada, pois tem que conciliar a sua vida estudantil com os
seus treinos, no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia – CTARA e as competições nacionais
e internacionais que participa.
Ainda assim, apesar de jovem, Rita de Cassia sempre visa superar seus resultados e apesar de sua pouca
idade, compete de igual para igual com atletas de faixas etárias superiores a sua, exemplo disso foi à conquista do
primeiro lugar no Campeonato Brasileiro Sub-21, na categoria Superligeiro, ocorrida no Estado do Espírito Santo.
Desta forma, como reconhecimento pelo excelente resultado em uma competição de âmbito nacional
ao conquistar a primeira colocação, é que ofertamos esse voto de aplauso a esta brilhante Amazonense que
apesar de muito jovem mostra o seu profissionalismo e dedicação ao esporte.
Sala das Sessões, em de maio de 2015.

(Encaminhe-se.)
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OFÍCIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– Nº S/58, de 2015 (nº 5/2015, na origem), de iniciativa da Procuradoria-Geral da União, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor OTÁVIO BRITO LOPES para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 130-A da Constituição Federal; e
– Nº S/59, de 2015 (nº 21/2015, na origem), de iniciativa do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Senhor ORLANDO ROCHADEL MOREIRA para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, em
conformidade com o disposto no art. 130-A da Constituição Federal.
À CCJ.
São os seguintes os ofícios:
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COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para uma
Sessão Especial a realizar-se amanhã, dia 21, às 14 horas, destinada a celebrar os vinte anos da Rede Vida de
Televisão, nos termos dos Requerimentos nºs 171 e 498, de 2015, do Senador Paulo Paim e outros Senadores.
OFÍCIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– Nº S/60, de 2015 (nº 452/2015, na origem), do Superior Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS para compor o Conselho Nacional de Justiça.
À CCJ.
É o seguinte o ofício:
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Pela ordem, Sr. Presidente, em seguida à
Senadora.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – Pela ordem, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão
da oradora.) – Eu gostaria de pedir minha inscrição para o período de comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – V. Exª será atendida, Senadora
Vanessa Grazziotin.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – Pela ordem, nosso querido Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de solicitar a V. Exª, Sr. Presidente, minha inscrição pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – V. Exª será atendido.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – Pela ordem, Senadora Fátima Bezerra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Solicito
minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – V. Exª será atendida.
Eu vou conceder a palavra ao Senador Humberto Costa, pelo prazo de dez minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Eu sou orador inscrito, Presidente. São dez
minutos?
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – São dez minutos mesmo, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham
pela Rádio Senado, nós recebemos, na manhã de hoje, em audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Regional e de Acompanhamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco,
o Ministro da Integração, Gilberto Occhi. O Ministro veio atualizar o Senado sobre como andam essas obras do
São Francisco, cujo projeto hídrico é um dos maiores em curso no Planeta.
Não há dúvida da prioridade que isso ocupa na pauta do Governo da Presidenta Dilma, que determinou
ao Ministério da Integração a não interrupção das obras sob qualquer hipótese. Esse empenho da Presidenta
em mudar a realidade de mais de 12 milhões de brasileiros que vivem em 390 Municípios do Semiárido pode
ser traduzido nos expressivos números que demonstram o avanço da transposição. Já atingimos, no mês passado, 74,5% de execução física dessa obra, sendo o abril que mais apresentou acumulado de desembolso desde que o projeto foi iniciado: R$600 milhões. O andamento da obra não será estacionado. O Eixo Norte já tem
76% executados; o Eixo Leste, 72,4%. A água já está correndo pelos canais, e, de acordo com o planejamento
traçado pelo Ministério da Integração, nós teremos condições de entregar, já nos próximos três meses, entre
35km e 45km de abastecimento d’água efetivo para algumas áreas. É uma obra de engenharia gigantesca de
477km de extensão linear, que conta com nove estações de bombeamento – as do Eixo Leste são responsáveis
por levar água a mais de 340m de altitude de um ponto a outro.
Ressalto, também, que duas outras grandes obras estruturantes estarão ligadas a esse sistema para
transformar a realidade pernambucana: a Adutora do Agreste, orçada em R$1,3 bilhão, que conta com 61% de
execução, e a Adutora do Pajeú, que conta com 63% de execução.
Dessa maneira, essa obra de transposição, de R$8,2 bilhões, que atualmente emprega mais de nove mil
trabalhadores, tem tudo para ser concluída até o fim do ano que vem, dado que o cronograma de execução
está perfeitamente em dia e, como eu já disse, é uma prioridade do Governo da Presidenta Dilma.
É importante, aliás, que registremos aqui que o projeto de integração do Rio São Francisco se insere no
imenso esforço por um desenvolvimento regional equilibrado da Federação empreendido pelos governos do
PT, governos que se esforçaram para que as regiões brasileiras tivessem oportunidade de crescer de acordo
com suas potencialidades.
Para o Nordeste, não há dúvida, algo que precisava de uma urgência no atendimento era a questão da
segurança hídrica. Como sempre lembra a Presidenta Dilma, não temos condições de acabar com a seca no
Nordeste, porque ela é um fenômeno climático inerente ao Semiárido brasileiro, mas temos de dotar a região
de todos os meios possíveis para que os milhões de cidadãos e de cidadãs que lá habitam possam conviver
com a realidade da estiagem.
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Nesse compromisso, o programa Água Para Todos, por exemplo, foi além de suas metas estabelecidas,
chegando ao ano de 2014 com mais de 781 mil cisternas entregues, quando a previsão inicial era de 750 mil
cisternas. Só em Pernambuco, meu Estado, foram 46 mil equipamentos, que têm permitido a reserva de água
para enfrentarmos a seca.
Igualmente, os sistemas simplificados de abastecimento beneficiaram outras 68 mil famílias, bem como
foram significativas as ações tomadas nos perímetros irrigados para reduzir os custos de água e de luz e para
aumentar a produtividade nessas áreas.
Quero destacar aqui a ação decisiva da Codevasf, havida recentemente, na resolução do fornecimento
de energia elétrica aos perímetros irrigados do Sistema Itaparica em benefício dos Municípios pernambucanos
de Petrolândia, de Floresta e de Itacuruba.
Amanhã, inclusive, estaremos reunidos com a Contag, com a Fetape e com os representantes dos trabalhadores assentados nesses Municípios para travarmos uma conversa no Ministério da Integração Nacional,
quando discutiremos todos os detalhes que dizem respeito à manutenção do fornecimento de água e de energia elétrica, bem como para pensarmos juntos a autossustentabilidade desse sistema.
Da mesma forma, destaco também o relevante trabalho daquela Companhia para a instalação de sistemas flutuantes de captação d’água no sistema do Pontal Nilo Coelho, uma obra orçada em R$60 milhões, para
garantir o suprimento necessário à irrigação das áreas plantadas, com vistas a fazer face a um eventual colapso
provocado por essa estiagem prolongada.
Ouço o aparte do Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Apenas quero cumprimentá-lo, Senador e Líder
Humberto Costa. Tive o privilégio de ficar na audiência, em boa parte da manhã, ouvindo o Ministro Gilberto
Occhi e a equipe. Quero parabenizar V. Exª, em primeiro lugar, por participar e ajudar a Comissão Temporária,
pois foi V. Exª que motivou essa audiência para tratar dessa obra que o Brasil precisa conhecer mais. O Brasil
precisa entender a dimensão dela, como os números que V. Exª traz demonstram. Fazer a transposição do Rio
São Francisco é algo que poderia ser chamado de faraônico, mas é algo extremamente necessário, principalmente agora, quando, no Sul e no Sudeste, principalmente no Sudeste, 50 milhões de pessoas estão vivendo
a escassez de água potável por conta da seca. Neste ano, é possível que isso se agrave segundo analistas e
cientistas. O Brasil está fazendo algo que começou com o Presidente Lula, que segue com a Presidenta Dilma
e que é da maior importância. São sete anos de obra. Hoje, foi bem lembrado pelo Ministro que obra similar
na China, um pouco menor do que a transposição do São Francisco, vai ser concluída em dez anos. Na China,
isso pode ocorrer, mas, no Brasil, não pode. Uma obra de transposição de um rio dessa dimensão, com as mudanças econômicas e sociais que incorpora, não pode ser feita do dia para noite mesmo. E só faltam menos de
três anos para ela ser concluída. O Ministro hoje foi muito feliz. Portanto, parabenizo V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ...por trazer esse esclarecimento, colocando números atualizados da obra de transposição do São Francisco, que, não tenho dúvida, o Governo precisa divulgar
melhor e que nós precisamos conhecer mais. Ficou, inclusive, acertado que a Comissão de Meio Ambiente e
a Comissão Temporária farão um calendário de visitas de fiscalização dessas obras, para que possamos falar
ao Brasil da importância de o País realizar uma obra que é referência para o mundo inteiro e que atende especificamente ao social e ao econômico. E pode, sim, transformar o Nordeste em um grande produtor, em um
grande endereço da produção de frutíferas, como está se transformando, e da produção de vinhos, além de
atender à população com água potável. Parabéns a V. Exª!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço a V. Exª o aparte.
Quero citar algo a que não me referi. O Ministro disse que, até o mês de setembro, já teremos...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ...em cada um dos eixos pelos menos 40 quilômetros com água circulando, enchendo barragens, fortalecendo o atendimento à população.
Não à toa, Sr. Presidente – peço tolerância a V. Exª –, os resultados dessas ações são visíveis. Em Pernambuco, os 25 perímetros irrigados pela Codevasf e situados na bacia hidrográfica do São Francisco produziram,
somente no ano passado, 2,6 milhões de toneladas de itens agrícolas, sobretudo frutas, mesmo em meio à
longa seca, proporcionando um valor bruto de produção de mais de R$1,5 bilhão.
Na agricultura, é preciso dizer, as estatísticas apontam que o Nordeste deverá produzir, somente neste
ano, uma safra de quase 19 milhões de toneladas, um aumento de 20% em relação ao ano passado.
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(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Diante desse desempenho, a região deve
ultrapassar a produção do Sudeste pela primeira vez na história do Levantamento Sistemático de Produção
Agrícola, realizado pelo IBGE há 41 anos, ao contrário das migalhas que, durante anos, nos foram jogadas pelo
Poder central, tratando o povo nordestino como miserável e incapaz. Foi preciso que um filho da seca, que
chegou a São Paulo num pau de arara, tivesse a coragem de mudar essa lógica e provasse ao País que o Nordeste não precisava de esmolas.
Os resultados estão aí para provar. Só a produção de soja na região, capitaneada pela Bahia, deve saltar de
6,6 milhões de toneladas para 8,5 milhões de toneladas. O Piauí e o Maranhão, Estados que eram extremamente pobres e marginalizados na Federação, também estão contribuindo sensivelmente para o êxito dessa safra.
Ou seja, são ações dessa natureza que têm promovido uma verdadeira revolução nos Estados nordestinos.
Não por outro motivo o Índice de Atividade Econômica Regional, divulgado pelo Banco Central, apontou
que o crescimento do Nordeste no ano passado foi maior que o do Brasil como um todo. O Nordeste cresceu
3,7% em 2014, destoando positivamente do resto do País, que cresceu 0,1% no mesmo período. No conjunto,
a produção agrícola aumentou 9% na região e 1,8% no Brasil em 2014. Se olharmos para uma década atrás, é
um resultado extraordinário e mesmo inimaginável. Sob esse aspecto, demos início à rearrumação do tabuleiro federativo.
São essas as políticas concretas que têm atraído bilhões em investimentos, que têm aumentado a produtividade e a renda dos trabalhadores, que têm criado postos de trabalho, que têm incluído os brasileiros no
desenvolvimento e que, fundamentalmente, têm mudado a face perversa de anos de miséria e de pobreza a
que nossa população foi submetida por muitos séculos.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – Eu é que agradeço a V. Exª, Senador Humberto Costa.
Quero registrar aqui a presença na nossa Mesa do ex-Senador Papaléo, excelente Senador do Brasil, que
é hoje Vice-Governador do Estado do Amapá.
Sinta-se à vontade, Senador Papaléo! V. Exª nos dá o prazer e a satisfação do seu convívio conosco. Fique
à vontade na Casa!
Quero conceder a palavra agora, para uma comunicação inadiável, à nossa Senadora Vanessa Grazziotin.
Em seguida, vai usar da palavra a Senadora Simone Tebet.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, por cinco minutos, para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP) – Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Eu gostaria só de fazer uma observação na presença do Senador Papaléo, que está aqui conosco. Eu lhe queria
dar as boas-vindas. Eu gostaria de pedir ao Senador Papaléo que ele fale com o Governador Waldez Góes para
que cuide de governar o Amapá e não utilize os meios que o Estado dispõe para perseguir seus adversários.
Ele está usando a Procuradoria do Estado e a Polícia Civil para perseguir os adversários. Isso é muito ruim para
a democracia, é ruim para o seu governo. Comunique isso a ele, por favor.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. Bloco Maioria/PMDB – MA) – Muito obrigado.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para uma comunicação
inadiável. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, companheiros e companheiras.
Quero, da mesma forma como fez V. Exª, cumprimentar o Vice-Governador do Amapá, que se faz presente aqui, o ex-Senador Papaléo.
Sr. Presidente, quero registrar dois importantes eventos ocorridos no Senado, no Brasil, nesses últimos
dias, de ontem para hoje.
Há poucos instantes, encerrou-se um encontro que reuniu a Presidência do Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o conjunto dos Parlamentares e dos Líderes partidários com todos
os Governadores dos Estados brasileiros. Essa reunião teve o objetivo de aproximar mais os Estados do Parlamento brasileiro, que está debatendo e votando uma série de matérias que falam diretamente sobre o Pacto
Federativo, aliás, sobre o novo Pacto Federativo.
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Hoje pela manhã, quase a totalidade, um bom número dos membros da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal teve uma reunião com o Ministro da Fazenda, Ministro Levy, tratando exatamente
dessas questões, das matérias que aqui tramitam e que tratam, sobretudo, do novo ICMS, da mudança na legislação que deverá unificar as alíquotas de ICMS para o Brasil.
Pelo que percebemos, já existe uma negociação muito adiantada junto ao Confaz, que reúne Secretários
da Fazenda de todos os Estados brasileiros, no sentido da adesão por parte desses Estados ao Convênio nº 70,
do Confaz, para viabilizar essa nova tarifa unificada de ICMS para todos os Estados, o que poria fim à guerra
fiscal hoje estabelecida.
Duas questões ficaram claras para mim. A primeira delas é a necessidade de tratar de forma excepcional
a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus é uma exceção do sistema tributário brasileiro,
e essa exceção está sendo trabalhada, costurada pelos Secretários da Fazenda do Brasil inteiro. Então, como
garantir a inserção, a não perda da competitividade de todas as unidades da Federação e também como garantir as vantagens comparativas diferenciadas da Zona Franca de Manaus, tudo isso é algo que parece estar
bem adiantado.
A segunda questão, levantada com muita força pela Senadora Simone Tibet, diz respeito aos fundos. Não
só ao fundo de compensação, mas também ao fundo de desenvolvimento regional, que deverão nascer com
essa nova política. Creio que ambos devem ser fundos extremamente sólidos e não devem estar à deriva das
situações conjunturais da economia brasileira. Então, é fundamental que se encontre um bom denominador
comum para esses fundos, a fim de que a proposta do novo ICMS possa prosperar e ser votada no Congresso
Nacional.
O outro fato a que me refiro, Sr. Presidente, diz respeito à visita do Primeiro-Ministro chinês, Li Keqiang,
ao Brasil. Esteve ele ontem participando, com a Presidenta Dilma Rousseff, vários ministros e presidentes de
bancos, de uma solenidade que redundou na assinatura de aproximadamente 37 convênios e protocolos entre
a China e o Brasil. Pela tarde, ele fez uma visita ao Senado Federal. De forma muito cortês, visitou o Parlamento
brasileiro, dialogou com Senadores, Senadoras, Deputados, Deputadas, com o Presidente da Casa, o Senador
Renan Calheiros, a quem, aliás, reforçou o convite para que visite a China, representando o Parlamento brasileiro, visto as importantes relações comerciais e culturais que o nosso País mantém com aquela nação.
Sr. Presidente, quero dizer que todos os convênios que foram assinados são da mais extrema importância,
porque não apenas consolidam essa parceria entre Brasil e China, mas permitem que um país com a dimensão
e a experiência da China – um país gigante, do ponto de vista populacional, mas também territorial e econômico, enfim, um país com a expertise e a experiência que tem na implantação de grandiosíssimos projetos de
infraestrutura –, fazendo aliança com empresas brasileiras, pode dar uma grande contribuição ao nosso País,
sem dúvida nenhuma.
Dos contratos assinados entre o governo chinês e o Governo brasileiro, eu quero destacar alguns, Sr.
Presidente.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Um deles refere-se a contratos com a Petrobras. Contratos em torno de R$7 bilhões foram assinados entre a Petrobras e o governo chinês,
sendo que R$2 bilhões deverão vir da China EximBank e R$5 bilhões, do Banco de Desenvolvimento da China.
Um contrato importante, que fala diretamente com o seu Estado, Senador Jorge Viana, mas que fala
com a minha Amazônia também, foi o acordo, o termo assinado que toca a Ferrovia Transcontinental. Trata-se de um memorando de entendimento para que se estabeleçam estudos de viabilidade do projeto dessa
Ferrovia Transcontinental, que deverá ligar leste a oeste do nosso País, do Rio de Janeiro até o Estado do Acre,
passando por todo o Peru. Isso é muito importante. Essa é uma das ligações. A outra seria entre o meu Estado,
o Amazonas, e o Equador.
Serão essas ligações do Brasil com outros países, ligando dois oceanos, que vão permitir que haja possibilidade de intensificar ainda mais o comércio entre duas nações tão distantes, mas que serão aproximadas
por essas novas modalidades de transporte.
Também, com a empresa Vale, foi assinado memorando de cooperação com o Banco Industrial e Comercial da China, no valor de US$4 bilhões, possivelmente devendo ser implantada uma siderúrgica no Estado do
Maranhão.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Estado governado pelo
nosso querido companheiro, meu companheiro de Partido, Governador Flávio Dino; além de outros memo-
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randos e acordos importantes, Sr. Presidente, como o de telecomunicações, assinado pelo Ministério da Defesa
do Brasil e pelo Ministério da Defesa da China, em relação ao sensoriamento remoto, vinculado à tecnologia e
à tecnologia da informação. Da mesma forma, a venda de 40 aeronaves da Embraer.
Enfim, são acordos importantes. Penso que é estratégica essa nossa relação com a China, afinal de contas Brasil e China compõem o BRICS, o que não é pouca coisa. É praticamente uma nova ordem mundial que
se estabelece nesse mundo multipolar, Sr. Presidente.
Então, quero saudar a presença do Primeiro-Ministro chinês aqui.
(Interrupção no som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Quero cumprimentar a
nossa Presidenta, a Diplomacia brasileira, pela capacidade que tem tido de viabilizar cada vez mais laços estreitos importantes que visam ao desenvolvimento dessas duas grandes nações, que são Brasil e China.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. João Alberto Souza, Suplente de Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa
Grazziotin. Eu queria dizer que comungo também dessa sua animação, desse seu entusiasmo com as notícias
que temos da visita do Primeiro-Ministro chinês ao Brasil e à nossa Casa, o Senado Federal.
Convido, então, para fazer uso da palavra a Srª Senadora Simone Tebet. Em seguida, o Presidente Collor,
nosso colega Senador, pela Liderança.
Senadora Simone Tebet, V. Exª tem a palavra.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana. Em seu nome, cumprimento os demais colegas, Senadores e Senadoras, e todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento e nos assistindo pela TV Senado.
O que tenho a dizer aqui é muito breve, mas é importante fazermos, antes, uma reflexão sobre este nosso
momento. Temos acompanhado a mídia, temos ouvido a população nas ruas, e, infelizmente, nada preocupa
mais a Nação, a sociedade brasileira, a classe política, os meios de comunicação, do que a crise, ou melhor, as
crises pelas quais o Brasil atravessa. E não é para menos. Não podia ser diferente. Estamos diante da maior crise dos últimos 30 anos ou, talvez, do período de redemocratização deste País. É uma crise econômica, é uma
crise política, é uma crise institucional, é uma crise ética.
Em relação à crise econômica, de modo especial, nós não precisamos ler os periódicos econômicos, abrir
os jornais, ligar a televisão ou acessar as mídias sociais. A crise econômica já chegou ao bolso do trabalhador e
à classe média deste País. Essa crise econômica está nas estatísticas. Recentemente, veio o IBGE informar que,
nos últimos 12 meses, a energia subiu 40%; o transporte, 6,86%. Isso, no curto período de dez meses. As tarifas
públicas acumularam um acréscimo de 13,39%; a cesta básica e os alimentos avançaram 7,95%.
Mas tão perversa quanto a crise econômica, e que me chama muito a atenção, Senador José Medeiros, é
a crise de credibilidade, que leva a uma desconfiança não só da sociedade, não só dos trabalhadores, não só da
classe média, mas também do empresariado deste País. E essa crise institucional de credibilidade não ocorre só
em relação à classe política, porque isso se resolve nas urnas, por meio do voto. Aqui, todos nós estamos políticos. Nós não somos políticos. A cada quatro ou oito anos, renova-se a Casa, por intermédio do sufrágio universal.
O problema é que a crise chegou às instituições. A população não crê mais nos Poderes, e não só no
Executivo e no Legislativo. A desconfiança também já chegou, ainda que em menor quantidade, em menor
percentual, ao Poder Judiciário. Portanto, isso leva a um pessimismo. Aumento de inflação, desemprego e falta
de investimentos levam a um pessimismo muito pernicioso, porque tudo isso contamina, contagia.
Diante do pessimismo, é necessário ter ação. Quando temos boas novas, boas notícias, temos, também,
que apresentá-las. O que venho hoje fazer, neste momento, por meio da TV Senado, é anunciar para os meus
colegas Senadores e Senadoras e para a população brasileira que o melhor ajuste fiscal que se pode fazer é
buscar incentivar investimentos. É nesse sentido que venho aqui louvar a confiança de duas grandes empresas nacionais no crescimento, no desenvolvimento e na força deste País. Venho anunciar que, nesta semana,
no meu Estado, mais especificamente, Senador Collor, no meu Município de Três Lagoas, que tive o privilégio
de governar por duas vezes, duas grandes empresas, as duas maiores fábricas de celulose do mundo, instaladas lá, resolveram dobrar sua capacidade de produção. No momento em que o Governo Federal precisa fazer
um ajuste para economizar R$ 60 bilhões, estamos falando de dois investimentos da ordem de R$15,7 bilhões,
provavelmente o maior investimento privado do Brasil, neste ano e no próximo. Duas fábricas que vão dobrar
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a produção. Quando o IBGE acaba de apresentar a maior taxa de desemprego dos últimos dois anos, de 7,9%,
no primeiro trimestre deste ano, tenho a dizer que cada fábrica, no pico da sua construção, estará gerando 10
mil empregos diretos, portanto 20 mil novas oportunidades de trabalho para todo o Brasil. Mato Grosso do
Sul não tem esse percentual de trabalhadores para ser absorvido. Por exemplo, nós traremos, em determinado
momento, para a instalação das caldeiras, gente do Piauí; da estrutura metálica, gente do Rio de Janeiro. É o
trabalhador do Nordeste que vai ser empregado, junto com o do Norte, do Centro-Oeste, lá no nosso Estado
de Mato Grosso do Sul.
São duas grandes fábricas: Fibria e Eldorado. Fibria, associada à International Paper, do Grupo Votorantim; Eldorado, associada à JBS. A produção atual, hoje, de 3 milhões de toneladas de celulose branqueada do
eucalipto será dobrada, passando, portanto, para 6 milhões de toneladas/ano.
Para se ter uma ideia da grandeza desses números – não falo apenas dos R$15,7 bilhões de investimentos, ou dos 20 mil empregos diretos no pico da construção, podendo chegar a quase 40 mil empregos indiretos –, são empresas que mexem no PIB do Estado e no PIB nacional, no mesmo momento em que se fala numa
possível retração da economia, em recessão, em queda do PIB nacional, que pode chegar a 0,8% negativos. Ou
1,2%, para alguns especialistas na matéria.
Essas duas fábricas, sozinhas, fomentam a economia local em 300%; elas mexem, significativamente, no
PIB industrial do meu Estado. Cada uma, em 10%; e cada uma também tem condições de alavancar o PIB do
Brasil em 0,15%, tamanha é a importância e a grandeza dos investimentos.
É importante, Presidente, como eu disse, num momento de crise, num momento de pessimismo, poder
olhar para frente. Recentemente, escutei algo que já havia ouvido no passado: “quando se olha muito tempo
para um abismo, o abismo olha para você”.
É o momento de o Brasil avançar sem descuidar da crise, porque ela é perigosa. E aí, eu relembro uma frase
do ex-Presidente americano John Fitzgerald Kennedy em relação à China – aproveitando a vinda do Primeiro
Ministro chinês ao Brasil – “Crise, na China, tem dois caracteres um, que significa perigo, o outro, que significa
oportunidades.” Temos que cuidar dessa crise, mas olhando para frente, buscando investimentos.
Antes de concluir, quero dar a palavra para um aparte ao Senador Waldemir Moka, do meu querido Mato
Grosso do Sul.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Primeiro, quero agradecer pelo aparte, Senador Simone, mas V. Exª está sendo modesta. V. Exª tem uma participação muito grande nisso. V. Exª, como Prefeita
e Vice-Governadora, junto com o Governador André Puccinelli, contribuiu, e muito, para que isso hoje se tornasse realidade, desde aquisição da área até todas as tratativas. Só para esta Casa ter uma ideia, e por ser um
segmento que conheço relativamente bem, nós temos ali algo em torno de 720 mil hectares de floresta plantada. São 720 mil hectares, sendo que cada fábrica consome algo em torno de 150 mil ou 300 mil. O número
correto seria 300 mil. As duas juntas consomem 600 mil. Quer dizer, há um preparo. Isso tudo foi feito com antecedência. É claro que essas fábricas não iriam para lá se não tivéssemos esse maciço florestal. Na verdade, é
o cavaco que eles falam. Eles aproveitam para gerar energia. As fábricas são abastecidas pela energia que elas
mesmas conseguem produzir, e até com excesso. E esse excesso é comercializado.
(Soa a campainha.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Veja que beleza! Tudo isso é um grande investimento.
É uma região inteira, porque Três Lagoas é, na verdade, a capital da região que chamamos de Bolsão, da qual
V. Exª sempre foi a representante. Então, parabenizo V. Exª também por ter tido o cuidado, logo que recebeu a
notícia, de me ligar comunicando que o investimento era realidade. Então, eu queria agradecer à diretoria da
Fibria e à diretoria da Eldorado, assim como pela ousadia, pelo empenho e pela determinação de V. Exª e do
Governador André Puccinelli, que tornaram esse sonho realidade para Três Lagoas...
(Interrupção do som.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS. Fora do microfone.) – ... e para toda aquela região.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Eu é que agradeço, Senador Moka, primeiro pelas
palavras gentis, muito mais fruto da nossa amizade do que pelo meu merecimento e por engrandecer aqui o
meu discurso com informações preciosas.
V. Exª traz duas informações muito importantes. Nós temos um maciço de 720 mil hectares. Nós estamos
preparados para receber esses dois grandes investimentos bilionários que vão, repito, gerar empregos, no momento de crise que o País atravessa, para todo o Brasil.
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Segundo, numa crise energética como esta, aquela fábrica não apenas vai gerar energia para si própria
como vai colocar no sistema integrado energético do Brasil 160 MWH de energia. Eu não sei quantas pequenas
cidades poderão ser abastecidas, durante todo o ano, em razão dessa venda energética.
Para concluir, um dado que reputo também muito importante, encaminhando-me já para o final da minha colocação.
(Soa a campainha.)
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS) – O Brasil pode até ser a sétima maior economia do
mundo, mas é a vigésima em exportação. E isso é muito triste num país de dimensões continentais. Nós somos
o quinto maior país, na geografia e na demografia. Essas fábricas, que terão praticamente 90% da sua produção para exportação, também vão mexer na balança comercial brasileira. Elas são de uma importância ímpar.
Para finalizar, eu tenho que tocar numa questão que me preocupa e que diz respeito à informação um
pouco deturpada que algumas pessoas têm de que os incentivos fiscais, hoje, são um verdadeiro bicho-papão
para a nossa economia e para os Estados federados. Essas fábricas não iriam para nenhum outro Estado e poderiam sair do País. Muitas vezes, nós damos incentivos para manter essas indústrias no Brasil. Portanto, quando
ouvirmos falar em uniformidade de alíquota de ICMS, não podemos pensar apenas nos fundos de compensação para os Estados, vamos pensar num fundo que também ajude a continuar desenvolvendo o interior deste
País, especificamente o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste.
Não podemos perder essa forma de fomentar o interior do País, sob pena de perdermos para nós mesmos. Com relação à fábrica da Fibria, nós fomos aos Estados Unidos, quando eu era prefeita, para disputar com
a Rússia e a China. Não havia uma disputa entre ato Grosso do Sul e São Paulo; ou entre Alagoas e Mato Grosso
do Sul; ou entre o seu Mato Grosso, Senador José Medeiros, e o Mato Grosso do Sul. Nós estávamos disputando os investimentos pelo Brasil. Então, no momento oportuno, vamos nos pronunciar em relação à unificação
das alíquotas, sem perder esse mote.
Encerro, portanto, a minha fala, agradecendo o tempo que me foi dado, mas dizendo que efetivamente
temos de combater a crise não só com ajustes fiscais, mas acreditando na classe empresarial,...
(Soa a campainha.)
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ... para que possamos continuar a desenvolver o
nosso Brasil.
Eu acredito no Brasil, acredito na grandeza desta terra, na fertilidade dos nossos rios, mas acredito, acima
de tudo, na capacidade de superação do nosso povo, que é muito maior do que todos nós. O Brasil é maior do
que todos nós, é maior do que qualquer governo. O Brasil tem condições de sair desta crise, e vai sair dela, com
a ajuda do Senado Federal, do Congresso Nacional e, não tenho dúvida, da classe política deste País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência cumprimenta V. Exª. Eu
queria particularmente, Senadora Simone Tebet, cumprimentá-la pelo pronunciamento, pela maneira como
aborda a fé e a esperança que todos nós devemos manter no nosso País, obviamente vinculadas a muito trabalho.
Convido, então, na condição de Líder, o Senador Fernando Collor para fazer uso da tribuna.
Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Há ainda espaço para uma comunicação?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Senador Collor vai usá-lo agora. V.
Exª estava inscrito e vai usar como Líder?
Eu vou dar o tempo como Líder. Estou me apropriando, então, da sua inscrição, e deixo vaga uma comunicação para o Senador Moka. É possível isso?
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – É claro que sim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Então, peço licença ao Senador Collor
para que eu possa fazer uso da inscrição dele e, em troca, entra o Senador Moka para uma comunicação inadiável.
Com a palavra V. Exª, Líder Fenando Collor.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sr. Presidente, desculpe-me. Desculpe-me,
Senador Collor. Como estão as inscrições, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Informo que, após o Líder Fernando
Collor, é a Senadora Fátima. Depois, uma comunicação inadiável, e V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Está bem. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra, V. Exª, Senador.
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O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Como Líder. Com revisão do orador.) – Muito
obrigado a V. Exª, Senador Jorge Viana, a quem cumprimento mais uma vez, presidindo esta nossa sessão no
dia de hoje.
Srªs e Srs. Senadores, no dia 11 de maio, dei entrada, aqui no Senado Federal, a quatro representações
contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por crime de responsabilidade.
Motivos não faltam, Sr. Presidente. Em linhas gerais, essas denúncias basearam-se no abuso de poder,
indução, seletividade, inércia, autopromoção e desperdício de dinheiro público por parte do Sr. Janot.
No âmbito da chamada Operação Lava-Jato, Janot, contrariando a recomendação dos responsáveis pelo
caso, permaneceu inerte. A desídia mostrou-se ainda mais grave pelos encontros clandestinos que manteve
com autoridades e advogados, para conversas de conteúdo nada republicano. Assim, ao selecionar subjetivamente, para sua satisfação pessoal, aqueles que seriam e os que não seriam investigados, o Sr. Janot portou-se
de maneira incompatível e indigna com o decoro e a estatura do cargo que exerce.
Da mesma forma, o Procurador-Geral cometeu abuso de poder ao induzir o relator no Supremo Tribunal
Federal a autorizar a Polícia Federal a executar medida cautelar de busca e apreensão no gabinete do Presidente da Câmara dos Deputados, a despeito das atribuições da Polícia Legislativa, reconhecidas em anterior
parecer do próprio Rodrigo Janot. A indução se deu exatamente quando o Procurador-Geral omitiu na solicitação ao Supremo Tribunal Federai as prerrogativas da Polícia Legislativa para o caso, nos termos – repito – de
seu próprio parecer. Ademais, não respeitou, com essa atitude, a separação e a independência dos Poderes.
Grave também, Sr. Presidente, é a atitude recorrente, amplamente repercutida pela mídia, do Sr. Janot
de se autopromover. Faz questão de divulgar sua pistola, uma ponto 40, assim como de anunciar que sua casa
fora arrombada e dela retirado um inestimável objeto: o controle do portão eletrônico. Ostenta sem cerimônia
sua segurança pessoal, transformando os eventos de que participa em espetáculos de mídia, como ocorreu
em Uberlândia, em fevereiro deste ano, onde seu aparato de segurança contava com oitenta homens, entre
os quais três atiradores de elite.
E pior: tira fotos públicas com ativistas empunhando cartaz em seu busto com o dizer “Janot, você é a
esperança do Brasil”. E ainda transforma o fato em mais uma atração jornalística. Afirma que ninguém – vejam
V. Exªs, os senhores e as senhoras, o absurdo – está acima dele ao ponto de declarar que se tiver de se investigado, ele mesmo se investiga, nada disso em consonância com a discrição, o denodo e o estoicismo que o
seu cargo requer. Pelo contrário, leva “desesperança aos brasileiros que confiam na sobriedade do Ministério
Público”, para utilizar palavras do jornalista Elio Gaspari.
Não bastassem esses disparates, administrativamente, Rodrigo Janot tem sido complacente com irregularidades praticadas, sob sua responsabilidade, pelos membros do Ministério Público Federal. Exemplo disso
encontra-se na relação de passagens aéreas e diárias concedidas desde setembro de 2013 até 31 de março de
2015 aos integrantes do Ministério Público. Na verdade, uma denúncia dos abusos daqueles que – repita-se,
sob a responsabilidade estrita de Janot – se intitulam defensores da sociedade. São aproximadamente 15 mil
registros de viagens e diárias naquele período. Uma rápida operação aritmética conclui, levando em conta que
cada registro refere-se aos deslocamentos de ida e volta, que foram aproximadamente 30 mil viagens, ou seja,
cerca de mil e seiscentas viagens por mês ou, ainda, uma média de 53 viagens por dia durante o período em
que o Sr. Janot está à frente da PGR.
Os documentos deixam transparecer também a realização de reuniões, encontros, congressos e eventos
administrativos diversos com certa frequência e que envolvem os deslocamentos de grande número de membros do Ministério Público. Sem dúvida, seus integrantes devem ser extremamente preparados e harmônicos,
dado o enorme contingente de treinamentos coletivos realizados. Somente nos últimos 20 meses foram promovidos 43 encontros, sem contar os de procuradores regionais e os do Colégio de Procuradores. Há fortes
indícios, ainda, de desperdícios de dinheiro público e o uso compensatório de instrumentos administrativos,
como pagamento de diárias para reforçar vencimentos. Chama a atenção, inclusive, o Encontro Nacional da 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), ocorrido em Brasília entre os dias 16 e 18 de setembro de 2013, para
o qual foram deslocados 103 integrantes do Ministério Público presentes à posse de Janot à frente da Procuradoria-Geral da República, no dia 17 daquele mesmo mês de 2013.
A título de exemplo dos excessos cometidos no trato do dinheiro público com viagens e diárias, cabe
citar também dois casos emblemáticos. O primeiro refere-se ao chefe de gabinete de Janot, Procurador Eduardo Botão Pelella. De outubro de 2013 a março de 2015, em 18 meses, portanto, o auxiliar do Procurador-Geral
realizou 25 viagens, mais de 1,3 viagens por mês, sendo 9 para o exterior. Ao todo, recebeu 83,5 diárias, num
total de R$84.846,00, ou seja, uma média superior a R$1 mil por diária. Para efeito de comparação, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a diária de um Senador é de R$581,00.
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Já o Subprocurador-Geral Aurélio Virgílio Veiga Rios, entre agosto de 2013 a março de 2015, portanto,
em 20 meses, realizou 31 viagens, mais de 1,5 por mês, sendo 7 para o exterior. Somente para congressos,
encontros e grupos de trabalho foram 10 viagens. Por todos esses deslocamentos, recebeu 106 diárias, num
total de R$93.387,00, com média de R$881,00 por diária. Sem dúvida, são valores que ultrapassam os limites
da moralidade, da razoabilidade e da probidade administrativas, especialmente quando se referem a recursos
públicos. E tudo isso, diga-se, autorizado expressamente pelo Procurador-Geral da República.
Sr. Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, as quatro representações que apresentei já foram despachadas pelo Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros, para a Advocacia-Geral do Senado Federal
fazer a devida instrução. Depois de recebida pela Mesa Diretora e uma instância colegiada, será lida e publicada. Em seguida, será escolhida comissão especial para – também em decisão colegiada – dar prosseguimento
às denúncias. Acatada ao menos uma das representações, o Procurador deverá se afastar de seu cargo até o
desfecho do processo.
Por fim, caberá ao Plenário da Casa, colegiadamente, decidir pela procedência ou não das denúncias e,
se for o caso, condenar o Sr. Janot por crime de responsabilidade.
Mas, conhecendo os preceitos nada republicanos que conduzem as ações do Procurador-Geral, não
me surpreendi quando, um dia após a divulgação pela imprensa das representações que movo contra ele, o
Sr. Janot, com o nítido intuito de intimidação, solicitou a quebra de meu sigilo bancário e fiscal. Essa conduta,
para mim, tem nome. O nome dessa conduta é chantagem. Só que o Sr. Janot, o chantagista, comigo não se
cria: ele estiola.
Agora vejam as Srªs e os Srs. Senadores se não há algo de esquisito nesse processo. Enquanto minhas
ações aqui no Senado passam por várias instâncias colegiadas para processar o Procurador-Geral e chegar ao
seu afastamento, de forma monocrática, ele, Janot, começa a dar canetadas a torto e a direito, a seu bel-prazer,
sem nenhum apoio colegiado. Isso é algo a que devemos prestar atenção.
Aliás, não é de hoje que venho questionando e alertando para o empoderamento do Ministério Público
nas últimas décadas, que, via de regra, conta com a conivência e incentivo oportunistas dos meios. Minhas manifestações, vistas inicialmente com desconfiança ou menoscabo, são hoje absorvidas e ecoadas já com outros
olhos, com outra disposição e, mais ainda, com outro entendimento. Os exemplos de extrapolação da lei e dos
direitos que o Ministério Público vem cometendo, principalmente em relação às autoridades com prerrogativa
de foro, são cada vez mais constantes e notórios.
Por isso, é preciso dar um basta, começando por rever competências, atribuições, prerrogativas e, mais
ainda, as responsabilidades das principais instituições do País e de seus agentes.
Digo isso, Sr. Presidente Jorge Viana, ao constatar o desarranjo institucional que hoje prevalece em nossa República, a começar pelo fato de que, para os membros do Congresso Nacional, não há mais imunidade,
nem material, nem formal.
Lembro que o Senado Federal é o regulador das instituições republicanas, é a Câmara revisora, é também
a Câmara processadora e julgadora das mais altas autoridades do País. Contudo, o Senado da República e seus
membros estão reféns de instituições e órgãos que não se constituem como Poderes da União.
A configuração republicana estabeleceu, entre seus princípios fundamentais, a separação dos Poderes
e a imunidade parlamentar, exatamente para que os membros do Congresso Nacional não ficassem sujeitos a
pressões e chantagens de outros órgãos ou autoridades. Mas, ao contrário, é exatamente isso o que vem ocorrendo, principalmente pelas decisões monocráticas do Procurador-Geral.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pergunto: até quando decisões monocráticas continuarão prevalecendo sobre as decisões colegiadas? Até quando conviveremos com essa inversão de valores
Institucionais, esse desequilíbrio entre Poderes e mandatários em relação a órgãos e servidores públicos? Até
quando permitiremos esse jogo do Ministério Público subjugando o Senado da República? Até quando os
parlamentares aceitarão esse clima de medo, de sujeição, de ameaças e chantagens do Sr. Janot? Até quando
suportaremos esse populismo judicial de Janot, um especialista em escolher alvos e também em chantagear?
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo a V. Exª, Senador
Jorge Viana, pelo tempo que me foi concedido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Presidência cumprimenta V. Exª,
Senador Fernando Collor, que falou pela Liderança do PTB, e segue convidando, para fazer uso da tribuna, a
Senadora Fátima Bezerra, como oradora inscrita.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, primeiro eu quero fazer aqui um registro breve que é exatamente a mobilização, realizada durante o
dia de hoje, pelo Movimento Coalizão pela Reforma Política e Democrática.
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Esse Movimento da Coalizão pela Reforma Política e Democrática realizou, na manhã de hoje, um ato
cultural e agora, Senador Jorge Viana, está exatamente aqui, no Salão Verde do Congresso Nacional, realizando mais um ato, quando esperam entregar ao Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, um manifesto
contra, principalmente, o financiamento empresarial de campanha.
Os eixos da proposta da Coalizão Democrática vêm exatamente com a defesa veemente do fim do financiamento empresarial de campanha, bem como a questão de ampliar os espaços de participação da sociedade,
a paridade de sexo, as eleições proporcionais em dois turnos e o aperfeiçoamento de mecanismos de democracia direta, além da extinção do financiamento das campanhas políticas por empresas.
Sr. Presidente, quero ainda adiantar que, diante da perspectiva que está colocada hoje na Câmara dos
Deputados, através da Comissão Especial que trata da reforma política, que está concluindo seu trabalho dentro da perspectiva de apresentar, como já apresentou, a votação da PEC 352, que trata da constitucionalização
do financiamento empresarial de campanha, bem como da adoção do voto “distritão”, diante disso, a Coalizão
pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, que representa mais de 113 entidades dos movimentos
sociais, sindicatos, centrais sindicais e organismos da sociedade civil, resolveu, no dia de hoje, neste Dia Nacional de Mobilização pela Reforma Política Democrática, ter como chamamento o Dia Nacional de Mobilização
contra a Constitucionalização da Corrupção, em reação ao parecer apresentado na Comissão de Reforma Política da Câmara que, através da PEC 352, se for aprovada, vai constitucionalizar o financiamento empresarial de
campanhas, bem como vai criar o chamado “distritão” para a eleição de deputados e vereadores.
Quero aqui também acrescentar a posição do nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, que é totalmente contrário à tese do financiamento empresarial a partidos e campanhas; que é totalmente contrário à
tese, inclusive, do voto do “distritão”.
Portanto, sem dúvida nenhuma, o PT e a Coalizão Democrática têm uma causa em comum, na medida
em que tanto a Coalizão Democrática como o meu Partido, o nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, defendem o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas, embora o PT defenda o financiamento
público exclusivo de campanha, e a Coalizão defenda o financiamento híbrido: financiamento público, mas
haveria o financiamento pessoal, privado, com o teto de até R$700,00.
Mas há outras semelhanças entre a proposta do PT e a proposta da Coalizão: o voto proporcional e também a questão da paridade de gêneros.
Mas, enfim, quero saudar as entidades, os movimentos sociais, através da CNBB, da OAB, que, no dia de
hoje, mais uma vez, vêm às ruas, vêm dialogar com o Congresso Nacional, buscando ampliar esse debate com
a sociedade, no sentido de chamar a atenção do Congresso Nacional, tanto da Câmara, como do Senado, para
a responsabilidade que o Congresso Nacional tem nesse exato momento ao lidar com o tema da reforma política. Uma reforma política com que todos nós sonhamos, mas que ela venha na direção de trazer avanços, de
oxigenar o processo político-eleitoral em curso no nosso País. Que ela venha na direção de corrigir as distorções, os vícios.
Se a reforma política enveredar por esse caminho de constitucionalizar o financiamento empresarial a
partidos e a campanhas, bem como com a adoção do voto distritão, a nosso ver, isso não é uma reforma, é uma
contrarreforma. Nós achamos que, se o caminho for esse, na verdade, significará um retrocesso, porque vai é
acentuar, cada vez mais, as distorções, os vícios, inclusive a corrupção política eleitoral que ainda permeia, infelizmente, o processo político-eleitoral no nosso País, derivado, em grande parte, da influência do poder econômico, em decorrência da questão do financiamento empresarial a campanhas e a partidos.
Portanto, quero aqui, repito, mais uma vez, saudar a Coalizão Democrática por mais esse dia de mobilização que faz em defesa de uma reforma política democrática e eleições limpas.
Segundo, Sr. Presidente, quero também fazer o registro de uma nota que o Presidente Lula divulgou
nesta segunda-feira, acerca do acordo histórico que foi celebrado entre o Governo de Minas Gerais e os trabalhadores em Educação daquele Estado. Diz a nota do Presidente Lula: “Educação se constrói com diálogo, não
violência”. A nota diz que a educação é o principal caminho para um futuro melhor para todos os brasileiros, e
esse caminho passa pela valorização dos professores.
Diz ainda o Presidente Lula... Lembra, Senador Jorge Viana? Em junho de 2008, ele assinou a lei do piso
salarial profissional nacional, lei essa que eu tive também a alegria de, como Deputada naquela época, ter sido
uma das idealizadoras, uma das articuladoras. Essa lei em prol da aprovação do piso salarial profissional nacional, repito, foi sancionada por ele.
Sr. Presidente, é interessante porque Minas Gerais, um dos Estados mais ricos da Federação, era um dos
Estados que não obedecia à Lei do Piso. Volto a dizer: um dos Estados mais ricos da Federação, e não obedecia
a Lei do Piso.
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Portanto, quero aqui me associar à iniciativa do Presidente Lula, à atitude que ele teve de saudar o Governador Fernando Pimentel, que, em cinco meses, conseguiu fazer o que não foi feito em 12 anos pelos tucanos naquele Estado.
Quero dizer da minha alegria, como profissional da educação, como militante em defesa de uma educação digna e de qualidade para todos, em ver um governo do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, valorizar a educação, respeitando os professores e celebrando um acordo que é histórico, sim, porque é inaceitável
que um dos Estados mais ricos da Federação, que é o Estado de Minas Gerais, não respeitasse a Lei do Piso. Em
cinco meses, o Governador Pimentel celebra esse acordo, que, sem dúvida nenhuma, vai significar um avanço
na luta por uma educação digna e de boa qualidade.
Ao mesmo tempo em que saúdo aqui o Governador Pimentel, quero saudar também os professores, os
servidores...
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT – RN) – ... os trabalhadores em educação daquele Estado, liderados pela UTE (União dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais), primeiro pela combatividade e pela resistência durante esses anos todos, lutando pela valorização do magistério; e agora pela conquista
que efetivamente alcançaram, que é o cumprimento do piso salarial, associado, Senador Jorge Viana, a outras
conquistas como o plano de carreira, a melhoria das condições de trabalho.
Também quero lamentar o que está acontecendo em outros Estados. Há seis Estados da Federação neste
momento que se encontram em greve: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Sergipe. Lamentavelmente,
enquanto no Estado de Minas Gerais o caminho escolhido foi a via democrática da negociação e do diálogo, o
que estamos vendo nesses outros Estados é a indiferença, para não dizer a truculência, como o que aconteceu
no Estado do Paraná. Em Minas Gerais, é diálogo, é negociação; no Paraná, foi truculência, cassetete, bomba, o
que resultou naquele episódio lamentável, Senadora Gleisi, que chocou não só o Paraná, que feriu a dignidade
não só dos professores e professoras daquele Estado, mas de todo o Brasil.
Não é só o Paraná! Quero aqui também adiantar o que está acontecendo no Estado de São Paulo, uma
greve que se arrasta há mais de 60 dias. E o que os professores e professoras do Estado têm recebido até agora,
por parte do Governo estadual, do Governador Geraldo Alckmin, é desprezo, indiferença. É isso que os professores têm recebido do Governo daquele Estado.
Sr. Presidente, infelizmente, na verdade, essa atitude desses governos neste exato momento revelam um
modo conservador, arcaico e, por que não dizer, autoritário. E quem será o maior prejudicado com comportamentos conservadores, arcaicos e autoritários dessa natureza? A sociedade, o estudante, que quer voltar para
a sala de aula, o professor, a professora, que quer voltar para a sala de aula, mas recebendo um tratamento de
respeito, salário justo, condições dignas de trabalho.
Fica aqui a minha solidariedade aos professores e professoras desses Estados que estão em luta neste
momento, ao mesmo tempo em que renovamos o apelo para que os governos desses Estados tenham o mínimo de sensatez e possam adotar um caminho que leve a uma negociação que possa atender às justas reivindicações dos professores e professoras, repito, dos Estados que estão em greve neste momento.
Por fim, Sr. Presidente, só um minutinho de tolerância, para dizer a V. Exª que hoje instalamos a Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Ensino Profissionalizante. Eu quero aqui, Senador Jorge Viana, só agradecer a
presença da Deputada Maria do Rosário, que vai coordenar a frente comigo – eu pelo Senado, ela pela Câmara
–; do Deputado Alex Canziani; do Deputado Reginaldo Lopes; do Deputado Valtenir; do Senador Cristovam; e do
Senador Wellington, entre outros. Agradeço, também, a presença de mais de 11 reitores e reitoras dos Institutos
Federais da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de todo o País, na pessoa do Prof. Belchior,
que é um reitor lá do meu Estado e é Presidente do Conif, que é um conselho nacional dos reitores e reitoras do
Brasil. Agradeço, também, a presença da Federação Nacional dos Tecnólogos. Agradeço também a presença de
Marcelo Feres, que é o titular da Setec. Essa frente, na verdade, vem na direção de lutar para que possamos avançar cada vez mais no que diz respeito a ampliar a educação profissional e tecnológica em todo o País, ou seja, a
nossa frente vem no sentido de lutar para que seja cumprida a meta do novo Plano Nacional da Educação que
pretende, nos próximos dez anos, chegar a 33% de matrículas oferecidas no chamado ensino profissionalizante.
Lá, também, hoje, foi lançado um manifesto em prol da aprovação do Projeto de Lei nº 2.245, que tramita
na Câmara dos Deputados, que trata da regulamentação da profissão do tecnólogo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Fátima Bezerra, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Medeiros.
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Durante o discurso da Srª Fátima Bezerra, o Sr. José Medeiros deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu cumprimento a minha querida colega Fátima Bezerra.
Aqui, em um gesto sempre cavalheiro do Senador Moka e, eu diria, até meu, nós estamos aqui criando
as condições para que a colega Gleisi possa fazer uso da tribuna e seguir para a sua audiência.
Em seguida, eu vou ouvir o Senador Moka, como Líder, para poder fazer jus a isso. Depois eu, como orador inscrito, falo. Assim, vencemos.
Eu queria mais uma vez parabenizar V. Exª, Senador Alvaro, pela relatoria, e o próprio Requião, que não
está aqui, nosso colega, pela vitória que o País teve ontem, que o Senado teve ontem, que o Plenário teve ontem com a aprovação da indicação do Prof. Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Parabenizo a Bancada do
Paraná que atuou conjuntamente – aliás, todo o Paraná –, mas, especialmente, o Relator, Senador Alvaro Dias,
e V. Exª, ex-Ministra Chefe da Casa Civil, que foi uma guerreira aqui, tentando, simplesmente, pôr a verdade, pôr
os fatos, diante, obviamente, de vários e legítimos questionamentos. Acho que a figura do Prof. Fachin – eu falei
com ele ontem, falei hoje –, realmente, merece chegar ao topo da carreira do Judiciário. Eu não tenho dúvida
de que ele será um grande Ministro e fará uma belíssima história no Supremo Tribunal Federal.
Com a palavra V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço sua congratulação. De fato, nós ficamos muito felizes com a
ida do Prof. Fachin, com a aprovação por esta Casa...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Agora Ministro, não é? Podemos chamar...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Ministro!
Eu reitero os agradecimentos de V. Exª a todos os Senadores e Senadoras que aprovaram o nome dele aqui.
Eu também agradeço ao Senador Moka, por termos trocado de horário em razão de um compromisso
que tenho agora.
Eu venho à tribuna hoje, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quem nos ouve pela Rádio Senado e nos assiste pela TV Senado, para tratar de dois temas que julgo de grande relevância. Eles se relacionam,
justamente porque buscam uma sociedade mais tolerante, fraterna e solidária, que, acima de tudo, respeita o
ser humano, independentemente da sua raça, crença, gênero ou classe econômica.
Primeiramente, eu quero anunciar à Casa que protocolei ontem na Mesa um projeto de lei do Senado
que ganhou a denominação de PLS nº 291, de 2015, cujo objetivo é alterar o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, o
Código Penal, para modificar a redação do §3º do art. 140, a fim de penalizar a injúria praticada por razões de
gênero. Eu já havia falado desta tribuna que ia apresentar este projeto. De forma bastante objetiva, o projeto
de lei busca penalizar de forma mais severa a injúria praticada por razões de gênero.
Nossa Constituição Federal tem como fundamento e princípio basilar a dignidade da pessoa humana.
Neste sentido, o Texto Constitucional busca a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como reza o seu art. 3º, inciso IV. Além disso, em seu
art. 5º, inciso XLI, prevê a punição de qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
Infelizmente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, no Brasil, em pleno século XXI, ainda são frequentes as
ofensas praticadas contra as mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Pior do que isso, temos visto ações
inaceitáveis e repetidas praticadas por pessoas públicas que não hesitam em desrespeitar mulheres sem qualquer responsabilidade com a repercussão desses fatos em decorrência dos cargos, funções ou papeis que
exercem na sociedade.
Nós não podemos mais admitir atitudes que desqualifiquem ou desprezem um gênero em detrimento
de outro, sobretudo porque o tratamento igualitário de homens e mulheres é uma das bases de qualquer Estado democrático de direito.
A violência moral contra as mulheres não pode ser banalizada como tem ocorrido no País. Episódios como
o que ocorreu no meu Estado do Paraná, recentemente, quando o Deputado Federal Valdir Rossoni xingou de
biscate uma professora, através das redes sociais, são inadmissíveis. A sociedade brasileira não tolera mais que
a falta de argumentos em debates, discussões, publicações, enfim, em qualquer exposição de opinião pública
culmine em adjetivações despropositadas às mulheres.
Esse tipo de violência cresce e, ao final, resulta, invariavelmente, em crimes mais graves, com agressões
físicas e, muitas vezes, com a morte. Tanto é que, neste Congresso Nacional, nós tipificamos o crime de feminicídio. Atitudes sexistas e machistas precisam ser repudiadas com veemência, e por isso é que apresento esse
projeto de lei.
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Nossa proposta é que a injúria praticada por razões de gênero figure como mais uma forma qualificada
do crime de injúria, o que, na prática, representa a aplicação de uma pena maior, de um a três meses de reclusão. Com esse recrudescimento da punição, esperamos desestimular a prática desse delito que gera grande
indignação.
A matéria foi encaminhada, Sr. Presidente, para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e eu
espero que, o quanto antes, possa o Presidente dessa Comissão designar um relator, para que, com a maior
brevidade possível, possamos deliberar sobre o tema. Aliás, faço um apelo ao nosso Presidente da CCJ para
que possa designar esse relator, para nós encaminharmos, com celeridade, esse projeto.
O segundo tema que me traz à tribuna, Sr. Presidente, diz respeito à comunidade Bahá’í, e o faço no mesmo discurso com o tema da violência contra a mulher, porque a comunidade Bahá’í é defensora da igualdade
e do equilíbrio das relações entre homens e mulheres, para que se alcancem o respeito e a paz na sociedade,
a tolerância e a convivência harmônica entre todos os povos.
Eu me refiro aqui, especificamente, à situação em que vivem os bahaístas nesses últimos sete longos
anos no Irã, onde foram presos sete bahaístas – cinco homens e duas mulheres –, detidos de forma bastante
questionável, para falar o mínimo, pelo governo do Irã. É um apelo que faço às autoridades envolvidas, tanto nacionais como internacionais, e uma reflexão que trago a esta Casa sobre uma situação que aflige todos
aqueles que defendem a liberdade de expressão e de crença, o direito de ir e vir, a tolerância e a convivência
harmônica entre os diferentes povos.
Além das questionáveis prisões dos Yarán – que significa amigos e é como são conhecidos os sete líderes
que estão presos –, que aparentemente decorrem apenas do fato de serem membros da seita Bahá’í, há registros de que os confinados têm experimentado períodos prolongados em regime solitário, não têm tido acesso
à defesa e à assistência jurídica e têm enfrentado condições que são uma verdadeira afronta aos padrões do
direito internacional atinentes aos direitos fundamentais da pessoa humana.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a fé Bahá’í é considerada a mais recente das religiões independentes do mundo. A mensagem bahaísta centra-se no fato de a humanidade ser uma única raça e de
que é chegado o dia da sua unificação em uma sociedade global. De acordo com os bahaístas, Deus pôs em
movimento forças históricas que estão rompendo as barreira tradicionais de raça, classe, credo, gênero e nacionalidade, que, no devido tempo, darão origem a uma civilização universal. O principal desafio colocado diante
dos povos da Terra é o de aceitar o fato de sua unidade e de auxiliar o processo de unificação.
Reportando-me novamente ao fato de estarmos em pleno século XXI, considerando todos os avanços
conquistados pela humanidade, dentre os quais incluo, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
entendo que seja lamentável ainda termos de conviver com a sistemática violação dos direitos humanos básicos.
A prisão desses sete líderes bahaístas tem recebido imensa repercussão internacional, com dezenas de
governos e Parlamentos nacionais, bem como acadêmicos e intelectuais em geral, se pronunciando em defesa
dos chamados Yarán e exigindo sua imediata liberação. A cada semana, inclusive em diversas cidades brasileiras, novas ações são feitas em várias partes do mundo para chamar a atenção dos governantes e da imprensa
internacional para o destino dos bahaístas no Irã.
Nesse sentido, eu me pronuncio desta tribuna, ponderando junto às autoridades internacionais e nacionais que possam intervir nesse processo, dialogando de forma equilibrada, porém firme, na defesa dos direitos
humanos junto ao governo iraniano em busca de uma solução.
Encerro, me solidarizando com a numerosa, pacífica e afável comunidade Bahá’í do Paraná, notadamente com os muitos bahaístas residentes na capital Curitiba, em São José dos Pinhais, em Maringá, em Londrina,
em Foz do Iguaçu, em Cascavel, em Campo Mourão.
Eu também gostaria de mencionar que conheço os bahaístas e sei da nobreza de seus ensinamentos,
da pureza de seus propósitos de paz e unidade. E sei disso, porque meu filho estuda em uma renomada escola
bahaísta, que é a Escola das Nações aqui, em Brasília. É uma escola que tem alunos de 57 diferentes nacionalidades e que forma nos educandos…
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – … o sentimento de cidadania mundial, dentro da visão bahaísta de que a Terra é um só país e os seres humanos os seus cidadãos.
Enfim, defensora que sou do respeito mútuo e universal entre os seres humanos, trago à consideração
do Senado Federal esses dois temas, pedindo o apoio da Casa para que ambos – pois nada mais são do que a
busca por uma sociedade mais harmônica, tolerante, solidária e fraterna, em que homens e mulheres possam
ser livres para exercer sua plena cidadania – possam tramitar com agilidade.

Maio de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 21 781

Acredito firmemente no dizer Bahá’í que diz que a humanidade é como uma ave, possui duas asas: uma
é o homem, a outra é a mulher. E essa ave só encontrará equilíbrio se as duas asas baterem juntas.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Senadora Gleisi Hoffmann, permita-me um aparte
muito rápido?
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Sim, é claro.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Não será nem um minuto, Sr. Presidente. Senadora,
quero me somar ao seu pronunciamento, na mesma linha, preocupado com os sete bahaístas que continuam
presos no Irã. Fizemos isso no ano passado. Neste ano, repetimos, mas nada aconteceu. Tenho dito que essa
questão não é ideológica, que ela nada tem a ver com posição de cunho ideológico, como eu dizia, mas que
segue, sim, a linha dos direitos humanos. Os direitos humanos são universais. Seja nos Estados Unidos, seja em
Cuba, na Venezuela, no Brasil, na Inglaterra, seja em qualquer parte do mundo, seja em um país da Ásia, quando
se atingirem os direitos humanos, tenho certeza, V. Exª, eu e os outros Senadores estaremos do mesmo lado.
Por isso, quero só enfatizar a importância do seu pronunciamento. Oxalá o governo do Irã ouça o recado que
veio do Senado da República do Brasil! Parabéns a V. Exª!
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Obrigada, Senador Paim. Vamos torcer para
que isso aconteça e para que nosso Itamaraty também possa fazer menções junto às autoridades iranianas,
para que, realmente, possa haver...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ...a liberdade dos sete líderes bahaístas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu a cumprimento mais uma vez, Senadora Gleisi Hoffmann, pelo pronunciamento.
Convido o Senador Waldemir Moka.
Conforme entendimento que fizemos aqui com a Senadora, V. Exª tem a palavra.
Se o outro inscrito pela Liderança, o Senador José Medeiros, não estiver aqui, eu chamarei o Senador
Blairo Maggi, conforme anunciei, e depois um orador inscrito, que, por acaso, sou eu.
Com a palavra, V. Exª, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, por iniciativa do Presidente Renan e da Mesa Diretora desta Casa, tivemos
a presença aqui de praticamente todos os governadores, inclusive do Governador do meu Estado, Reinaldo
Azambuja, do Mato Grosso do Sul.
Na conversa que tive com o Governador, embora eu já tenha discutido esse assunto com o ex-Governador André Puccinelli, eu queria aproveitar a oportunidade para focar um único item. São vários os itens. Tenho,
inclusive, a informação de que o Presidente Renan já determinou a formação de um grupo de Senadores, para
que a gente possa fazer uma pauta, reunir essa comissão em uma pauta que fosse emergencial, parece-me,
com base naquela sugestão do então Senador Pedro Taques, hoje Governador do Estado do Mato Grosso.
Sr. Presidente, eu gostaria apenas de dizer o seguinte sobre essa questão da dívida dos Estados: o Mato
Grosso do Sul renegociou a dívida em 1998, uma dívida de R$2,258 bilhões. Vou repetir: a dívida era de R$2,258
bilhões em 1998. Em 2014, Sr. Presidente, apesar de meu Estado ter pagado R$6,072 bilhões, ele ainda deve
R$7,841 bilhões. Não há nada que justifique isso!
A dívida, Senadora Ana Amélia, era de R$2 bilhões. Mato Grosso do Sul pagou R$6,07 bilhões e devia,
em 2014 – hoje, deve ser mais, certamente –, R$7,841 bilhões! Como é que você consegue administrar uma
dívida dessas? Na verdade, esses são os juros. Mato Grosso do Sul paga 15% de dívidas no percentual. Todo
mês, recolhe isso para o Governo Federal, para a União, é lógico, porque, em 1998, foi o Governo Federal que
quitou essa dívida, que a assumiu.
Nós precisamos resolver essa questão. Ou se diminui a alíquota – acho que a proposta hoje era a de trazer para R$9 milhões –, ou, então, o Governo Federal permite que os Estados possam negociar esse valor, alongando o perfil da dívida e pagando juros menores e valores menores. Pagar todo mês isso é sangrar o Estado,
é deixar o Estado praticamente sem condição nenhuma de investimento.
Ouvi a fala do Governador do Acre, meu amigo ex-Senador Tião Viana. Isso teria de ter uma solução. É
uma forma de deixar nos Estados recursos para investimento. Hoje nós não temos isso. Imagine você tirar de
Estados pequenos...
(Soa a campainha.)
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O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – ...a título de se pagar essa dívida!
Agora, a taxa Selic foi para valores de 12,5%, de 13%. Não sei bem o valor. Nos últimos tempos, tem subido tanto, que confesso não sei o valor. Mas ela está entre 12,5% e 13% ou 13,25%. Mas, há algum tempo, essa
mesma Selic era de 7%, de 6%, e nós pagamos o tempo todo 15%. Não há nada que justifique isso.
Digo isso apenas para ficar num único ponto do que hoje é a dificuldade dos governadores de todos os
Estados. Essa seria uma forma de resolvermos isso.
Acho que não posso conceder aparte, pois esta é uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Tivemos esse debate com os governadores. É importante ouvi-lo, sim.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Concedo um aparte ao Governador Blairo Maggi, hoje Senador da República.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senador Moka. Quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento e posicionamento, que é a repercussão da reunião de hoje de manhã com os
governadores, que vieram trazer suas preocupações para o Senado Federal. Quero cumprimentar o Presidente Renan Calheiros e, obviamente, o nosso Vice-Presidente por terem decidido fazer essa reunião, que é uma
reunião que a Presidência da República deveria ter feito há algum tempo, chamando os governadores para
que eles pudessem colocar seus pontos de vista e suas dificuldades. O Senador Jorge Viana foi Governador no
mesmo período em que eu o fui e deve ter prestado atenção hoje também nas reclamações dos governadores,
bem como o Governador Alvaro também, do Paraná. Elas são muito parecidas com as pautas de 12 anos atrás,
quando fazíamos essas reuniões com o Presidente Lula, por exemplo, no sentido de buscar uma solução para
esses problemas. Então, uma decisão saiu hoje da reunião. Estou aproveitando o gancho da questão da dívida
do Estado de Mato Grosso do Sul, que não é muito diferente da do Estado de Mato Grosso. A diferença que
nós temos aí é que, hoje, o saldo devedor do Estado de Mato Grosso, como este cresceu mais na economia, é
menor, porque ele conseguiu abater um pouco da sua dívida. A dívida estava em torno de R$6 bilhões, quando assumi, e hoje está em torno de R$4 bilhões. Então, nós conseguimos reduzi-la. Foi feita uma renegociação
fora do sistema do governo que baixou os juros também. Então, a situação do Estado de Mato Grosso hoje é
um pouco diferente da situação de Mato Grosso do Sul. Mas a decisão tomada hoje, no final da reunião, foi a
de que se fizesse um grupo aqui dentro. Não sei se os outros fizeram esta sugestão, mas o Governador Pedro
Taques a fez, e o Presidente Renan a aceitou: a de se montar um grupo, para que, em 30 dias ou em 60 dias,
limpemos a pauta das coisas que estão aí. Há 12 anos, as reclamações eram as mesmas. Passaram-se 12 anos,
e nada foi decidido.
(Soa a campainha.)
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – MT) – Então, se algo pode ser feito pelo Senado e pela
Câmara, independentemente da vontade do Executivo, temos a obrigação de fazê-lo. Quero cumprimentar
o Presidente Renan Calheiros por ter tomado a decisão, junto com o Presidente da Câmara, de montar esse
grupo. Efetivamente, nós temos de levantar quais são os projetos de lei que estão aqui e que independem
de aumento de despesa do Executivo. Que possamos nos reunir e dizer: “Essa solução é boa para isso ou para
aquilo, e vamos fazê-la”. Então, Senador Moka, parabéns! A saída é, de fato, buscar essas alternativas, porque
o Mato Grosso do Sul é uma prova viva de que, se não houver um aumento de receita extra, essa conta jamais
será paga, como eram os planos da casa própria anos atrás. Parabéns por seu pronunciamento!
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Eu lhe agradeço, Senador Blairo, dizendo que, na
verdade, isso melhoraria o fluxo de caixa dos governadores. Quer dizer, se se diminuir o valor, o percentual, os
governadores vão continuar pagando a dívida, mas vai sobrar um valor para que se possa fazer investimento.
Nós podemos até votar!
Havia um projeto aqui, eu me lembro – posso estar enganado –, do saudoso Senador Luiz Henrique no
sentido de que parte desse valor poderia ser deixada no Estado.
O Estado poderia até dizer para se aplicar em segurança ou em saúde, poderia dar uma orientação. Mas
é fundamental que a gente possa diminuir essa alíquota.
Senadora Ana Amélia, com a permissão do Presidente, ouço o Senador José Medeiros e, logo em seguida, ouço V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu imagino que o Senador José Medeiros me conceda falar antes.
(Soa a campainha.)
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A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Quero ir ao socorro de V. Exª a respeito do projeto.
De fato, o projeto do Senador Luiz Henrique, do qual tenho a honra de ser a Relatora, Senador Moka, dentro
da óptica dos 20% do repasse que a União tem de receber dos Estados, o que é uma sangria – essa é uma sangria, porque os juros cobrados pela União eram extorsivos, dada a situação de penúria financeira de todos os
Estados –, previa aplicar 20% do volume remetido à União em obras de infraestrutura, especialmente na área
da mobilidade urbana. A gente caracterizou isso mais ainda por conta das mobilizações de 2013, quando a
população, especialmente nos grandes centros, mostrou a fragilidade do transporte coletivo urbano no nosso
País. Então, eu queria trazer esse socorro a V. Exª e cumprimentá-lo. Também vou abordar esse tema no meu
pronunciamento pela Liderança do meu Partido. A iniciativa do Presidente Renan Calheiros e do Presidente
da Câmara, Eduardo Cunha, foi muito importante e trouxe luz a isso. Agora, não podemos deixar que o evento
de hoje fique apenas restrito a uma fotografia. Aí não cumpriremos nem alimentaremos a esperança gerada
pelo ato de hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, era exatamente isso, para
encerrar meu pronunciamento, Sr. Presidente, que eu queria dizer. A reunião foi importante, os governadores
aqui vieram, existem sugestões valiosas dos Srs. Governadores. Agora, o que nós precisamos fazer é não deixar
que isso fique só na reunião. Quer dizer, esse grupo de Senadores precisa fazer isso avançar, lembrando sempre
que, na Federação, além dos Estados, existem os Municípios. No final da semana que vem, os Municípios vão
estar aqui. Eles têm problemas da mesma ordem ou maiores, em função de que a arrecadação deles é a menor
de todos os entes da Federação.
Ouço a Senadora Marta Suplicy.
A Srª Marta Suplicy (Sem partido – SP) – Quero parabenizar o Senador Moka pelos comentários em
relação à reunião de hoje com os Governadores, que foi muito impactante. Não é a toda hora que se reúnem
todos os Governadores do Brasil, como também foi lembrado, num momento em que o Congresso Nacional
tem força para poder reformular e reestruturar a questão tão pendente, há tanto tempo, dos recursos para os
Estados e os Municípios. O que nós vemos é que as obrigações foram dadas, levadas e empurradas para os
Estados e Municípios, que não têm os recursos necessários para fazer frente. Acredito que agora a comissão
de Deputados, e, aqui no Senado, os Senadores Romero Jucá e Serra têm toda a condição, os quatro, de fazer
essa leitura e de propor ao Presidente da Casa, Renan Calheiros, que foi o grande incentivador desse encontro
– já tão vitorioso, porque a pauta tem caminhado –, que possamos avaliar uma sugestão do Governador Pedro
Taques, que colocou que nós temos de fazer o mês dessas votações; ou, se for muito pesado um mês só para
isso, que, na primeira ou na última semana, foque-se nas questões referentes ao Pacto Federativo.
(Soa a campainha.)
A Srª Marta Suplicy (Sem partido – SP) – Se selecionarmos os projetos que vão à votação – não é fácil, porque existe muita armadilha no pedaço –, se selecionarmos uma semana por mês para votarmos esses
projetos, nós avançaremos muito em relação à autonomia, podemos dizer, dos Estados e Municípios com os
recursos devidos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Marta Suplicy e incorporo
esses apartes ao meu discurso.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela bondade e generosidade do meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Moka.
Pela ordem, o Senador Alvaro Dias, mas já convido para se aproximar o Senador Blairo Maggi, como Líder.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, é
apenas para pedir a V. Exª a gentileza de autorizar a publicação, nos Anais da Casa, de uma carta aberta ao Senado da República, enviada pelo Dr. Ariel Dotti, Professor Titular de Direito Penal da Universidade Federal do
Paraná, um dos mais laureados juristas deste País, com uma biografia muito importante.
O Prof. René Ariel Dotti acompanhou a histórica sabatina do Prof. Fachin, junto à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E faz suas observações sobre aquele momento histórico, uma abordagem inclusive
sobre esse modelo de sabatina, esse modelo de indicação de Ministro para o Supremo Tribunal Federal.
Considero esse um momento histórico vivido pelo Senado, e peço a V. Exª o registro, nos Anais, dessa
carta aberta ao Senado da República do Prof. René Ariel Dotti.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– Carta Aberta ao Senado da República, do Prof. René Ariel Dotti.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Alvaro, V. Exª será atendido,
conforme solicita.
Eu peço licença. Vou falar logo em seguida com V. Exª. Vou tratar da questão dos haitianos no Acre. Espero que os nossos amigos no Acre possam acompanhar. É uma situação gravíssima.
Peço licença ao Senador Blairo para ler três Expedientes, para fazer andar os trabalhos da Mesa.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Fique à vontade. O Presidente tem preferência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Requerimento nº 513, de 2015, do
Senador Eduardo Amorim, que solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
dos trabalhos da Casa, no período de 02 a 10 de junho do corrente ano, para representar o Senado, conforme
indicação da Presidência, na 104ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça.
Nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, ele informa que estará ausente do País no período
de 01 a 10 de junho de 2015.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em votação o Requerimento n° 518,
de 2015, da Senadora Lídice da Mata, que requer licença dos trabalhos da Casa para participar da Sessão Plenária da Assembleia Euro-Latino Americana (Eurolat) como integrante da Delegação Externa do Parlamento
do Mercosul, em Bruxelas, Bélgica, no período de 01 a 05 de junho de 2015. E comunica, nos termos do art. 39,
I, do Regimento Interno, que estará ausente do País no período de 31 de maio a 7 de junho de 2015.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Em votação, o Requerimento n° 525,
de 2015, do Senador Lindbergh Farias, que requer licença dos trabalhos da Casa para participar da Sessão Plenária da Assembleia Euro-Latino Americana (Eurolat) como integrante da Delegação Externa do Parlamento
do Mercosul, em Bruxelas, Bélgica, no período de 01 a 07 de junho de 2015. E comunica, nos termos do art. 39,
I, do Regimento Interno, que estará ausente do País, no período de 28 de maio a 8 de junho de 2015.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Passo a palavra a V. Exª, Senador Blairo, que fala como Líder do PR, ao mesmo tempo em que anuncio o próximo orador inscrito sou eu. Vou pedir
a um colega que possa me substituir aqui.
Com a palavra V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Senado e todos aqui presentes, hoje, subo
a esta tribuna para homenagear um grande veículo de comunicação do meu Estado, o Estado do Mato Grosso,
que represento com muito orgulho nesta Casa.
Em reconhecimento à imparcialidade e à correção nas informações prestadas nos últimos 25 anos de sua
existência, enalteço aqui o jornal A Gazeta, do Grupo Gazeta de Comunicação, na pessoa do seu Presidente e
idealizador, o Sr. Dorileo Leal. Faço isso contando um pouco de sua história, que, de certo modo, confunde-se
com a história do Grupo Gazeta.
Dorileo Leal dedicou grande parte de sua vida à comunicação responsável e de qualidade, sem sensacionalismo ou factóides. Nascido em Cuiabá, foi criado na pequena Arenápolis. Filho do primeiro prefeito dessa
cidade, o Sr. João de Souza Leal, que faleceu muito novo, aos 42 anos de idade. Muito jovem, Dorileo assumiu
a condição de arrimo de família. O patrimônio que herdou de seu pai, como costuma frisar, são qualidades essenciais, como a dedicação ao trabalho, a honestidade e o espírito solidário.
Ao terminar o segundo grau e passar no exame de vestibular para Engenharia, na Universidade Federal
do Mato Grosso, teve que tomar uma decisão dura. Já que, na época, não havia aula no período noturno, deixou
os estudos, então, para poder garantir o sustento da família. Assim, logo estava empregado em uma empresa
de implementos agrícolas na cidade.
Não tardou, e uma passagem de sua vida veio demonstrar o seu caráter. Após ser aprovado em um concurso público para a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, foi orientado, então, à época, a procurar um Deputado para fazer uma carta de recomendação sem a qual não tomaria posse no cargo em que foi
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aprovado. Contestador, desde então, queria ser reconhecido pelos próprios méritos. Recusou-se a procurar o
Parlamentar, e, com isso, a Secretaria deixou de contar com seus préstimos. Não foi empossado, perdeu o emprego, mas não traiu os seus princípios. O destino o levaria, então, a uma carreira de comunicador.
Foi repórter da TV Globo, da TV Brasil Oeste, editor de esportes no jornal Diário de Mato Grosso, do querido então Arquimedes Pereira Lima e do Jornal do Dia, do ex-Deputado Benedito Alves Ferraz.
Por mais de 17 anos como repórter e radialista, sempre pautou sua atuação profissional nos ideais de
defesa da democracia e das liberdades individuais. Após anos de experiência na mídia, foi então convidado
por seis sócios do Grupo Triunfo, que acreditaram no seu potencial e resolveram investir no projeto idealizado
por ele: criar um grupo de comunicação com responsabilidade social.
Inicialmente, foi-lhe destinado um percentual das vendas do jornal, e, mais tarde, Dorileo então passou
a ser sócio e, depois, sócio majoritário, comprando as partes dos demais integrantes da sociedade.
Dorileo teve visão futurista, pois, num Estado com dimensões territoriais como Mato Grosso, ele encontrou um meio de unir realidades e regiões diferentes na informação. Graças a sua ousadia, nascia, há 25 anos,
o jornal A Gazeta, o Grupo Gazeta de Comunicação, que hoje alcança os Municípios mais distantes do nosso
Estado. Formado, além do jornal, por rádios e TV, o Grupo Gazeta se caracteriza pela imparcialidade e correção,
além do envolvimento com a comunidade e com as questões sociais do Estado de Mato Grosso.
Quero destacar, entre vários projetos sociais desenvolvidos pelo grupo, o projeto Viva seu Bairro, que
todo final de semana leva lazer, entretenimento e serviços a bairros carentes da grande Cuiabá, além de destacar jovens talentos e exigir a solução de problemas da comunidade.
Ressalto também o projeto “Adotar é legal”, que incentiva a adoção de crianças carentes, e o projeto “Natal da solidariedade”, que todos os anos mobiliza a sociedade com o seguinte mote: “Aquilo que não lhe serve
mais é importante para os outros.”
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Além de arrecadar alimentos, roupas, calçados
e brinquedos, busca despertar o espírito de solidariedade, destacando a importância da criatividade, que se
faz necessária.
Isso demonstra a responsabilidade social do grupo, atualmente com mais de 450 colaboradores diretos,
que, para seu presidente, são os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da empresa. A eles também os meus
agradecimentos.
A comunicação tem papel importante na formação cultural e crítica da sociedade, de cada cidadão,
comunicação que se faz primordial num Estado como Mato Grosso, que não só cresceu, mas se desenvolveu
enormemente nas últimas décadas.
Com o mesmo nome do primeiro jornal impresso semanário no mundo, o francês Gazzete de France, fundado em 1632, o jornal A Gazeta, de Mato Grosso, cumpre um relevante papel no desenvolvimento do Estado,
proporcionando, nas últimas décadas, a milhares de cidadãos, o direito à informação diária.
Considerado líder em índice de leitura desde a sua primeira edição, que vinha circular em 23 de maio de
1990, o impresso foi o sétimo jornal do Brasil a ter sua redação totalmente informatizada.
Foi também o primeiro jornal de Mato Grosso a adotar impressão em cores em todas as suas páginas, e
agora sai na frente mais uma vez, oferecendo, pela internet, uma versão digital com conteúdo multimídia, que
pode ser acessado em todas as plataformas (PC, tablet e smartphone) de qualquer lugar do mundo.
Isso garante um jornal interativo e responsável, disponível 24 horas por dia.
Concedo um aparte ao Senador José Medeiros, se o Presidente me permitir, e, depois, à Senadora Ana
Amélia.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – Senador Blairo Maggi, eu me somo a
V. Exª neste pronunciamento. V. Exª foi muito feliz. Aliás, disse tudo, do início da luta do Dorileo, do seu empreendedorismo e do toque de Midas que ele tem em tudo o que se propõe a fazer. O Dorileo é um empresário,
Senadora Ana Amélia, que, além de tocar os seus negócios, é muito preocupado com a questão social e politicamente muito engajado, não partidariamente, não é candidato, não foi candidato, mas muito preocupado
com a vida do seu Estado e do Brasil. Dessa forma, quero aqui parabenizar o Senador Blairo Maggi por lembrar
esse marco, o aniversário da TV Gazeta, do jornal A Gazeta, por ser emblemático para o Estado do Mato Grosso,
por contribuir com o debate do Estado, por contribuir com o desenvolvimento do Estado. Parabéns, Senador!
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senador Medeiros.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Blairo, aqui fala a jornalista e Senadora. Ex-jornalista. Eu não conheço o Dorileo Leal, mas a história contada por V. Exª agora revela o caráter e o compro-
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misso com princípios muito corretos que devem valer também para a atividade política – deveriam valer mais
para a atividade política. Ele não arredou pé de seus princípios ao recusar um convite porque dependia de um
favor, e ele preferia que fosse válido o concurso que ele prestou. Ele aí já dá um sinal do compromisso que tem
com a honestidade e a responsabilidade. Como jornalista, eu fico muito grata e feliz porque, no momento em
que a mídia no Brasil sofre os riscos de censura, controle, críticas, eu me preocupo. E quando V. Exª ressalta as
qualidades da imparcialidade e do compromisso com a responsabilidade social de um grupo de comunicação,
isso faz muito bem à própria democracia em nosso País. Em seu Estado, Mato Grosso, eu tive o prazer de visitar Lucas do Rio Verde, onde há muitos gaúchos. E fico muito feliz por ver que meus conterrâneos escolheram
esse Estado tão rico e cheio de oportunidades e que conta com o serviço de uma empresa de comunicação
com esse grau de comprometimento. Eu me associo aos cumprimentos por um quarto de século do Grupo
Gazeta e do jornal A Gazeta, de Mato Grosso. Parabéns, Senador, pela referência e pelo justo reconhecimento.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Agradeço
também ao Senador Medeiros.
Para finalizar, eu diria que não há democracia sem imprensa livre. E a imprensa deve ser responsável,
ética, imparcial e independente, qualidades que percebemos no jornal A Gazeta e nos demais veículos de comunicação do Grupo Gazeta de Comunicações.
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR – MT) – A informação e a comunicação são a mola propulsora para que possamos trabalhar e lutar sempre mais por um Brasil cada vez melhor. Os nossos sinceros
agradecimentos ao jornal A Gazeta por seus 25 anos, que mostra a realidade de hoje. Fatos relevantes poderiam ter passado em branco, mas foram destacados por seus profissionais competentes e que compõem a redação do jornal.
Ao nosso querido amigo, Dorileo Leal, a todos os profissionais, familiares e colaboradores do Grupo Gazeta nossos mais sinceros agradecimentos e parabéns.
Para finalizar, quero destacar uma verdade dita por Karl Marx: “A imprensa livre é o olhar onipotente do
povo”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª.
Passo a Presidência para o Senador José Medeiros para que eu possa, como orador inscrito, fazer o meu
pronunciamento.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Medeiros.
O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – Quero registrar a presença do Deputado Paulo Pereira e dos membros da Força Sindical, que estão aqui nos visitando. (Palmas.)
Agradeço a todos que nos assistem na tribuna de honra e registro a presença, Senador Jorge Viana, do
Presidente da Associação dos Transportadores de Cargas do Estado de Mato Grosso, Miguel.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros colegas Senadores, todos que nos visitam e que estão aqui – trabalhadoras, trabalhadores, aposentados e membros da Força Sindical, todos que estão nas galerias, sejam bem-vindos! –, eu
venho tratar de um assunto que tem ocupado a imprensa nacional nos últimos dias, que envolve diretamente
o meu Estado, o Acre, mas que deve ser compartilhado com todo o País.
A grande imprensa, de Porto Alegre a São Paulo, tem divulgado, nos jornais, no rádio e na televisão, a
problemática dos haitianos. E, lamentavelmente, por pura desinformação em relação a um tema tão delicado,
que envolve seres humanos, o brasileiro tira conclusões precipitadas e equivocadas.
Eu venho à tribuna, primeiro, para dizer que a situação dos haitianos no Acre não é grave. Ela é gravíssima! Eu venho à tribuna para chamar a atenção do Brasil não agora, porque estavam saindo alguns ônibus
para São Paulo. Eu venho trazer números de quantos haitianos já passaram pelo Acre e estão hoje no Território
brasileiro, por semana, por dia, por mês. Chamo a atenção da imprensa: investiguem, façam reportagens para
nos ajudar a dar para as autoridades a exata dimensão do problema.
Senadora Ana Amélia, hoje divulgaram que um grupo de haitianos está indo para Porto Alegre. A imprensa diz que um grupo também está indo para São Paulo. Outra parte da imprensa diz que houve uma decisão do Governo Federal de suspender – olhem bem, aí já usam termos inadequados – o envio de haitianos
do Acre para São Paulo ou Porto Alegre. Mas o Acre nunca teve, e não tem, nenhum haitiano. O Acre nunca
teve, e não tem, nenhum haitiano.
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O problema é que houve, no Haiti, um terremoto da maior gravidade, um grande desastre natural, em
2010, que levou uma figura brasileira muito querida, D. Zilda Arns, outros brasileiros e milhares de haitianos.
Aquele país, que já era muito ruim, entrou num colapso ainda pior. E o que aconteceu a partir do final de 2010,
em dezembro, é que haitianos começaram a cruzar a fronteira do Acre.
Fez-se a pergunta: “Quem cuida das fronteiras não é o governo do Acre, não é o cidadão acreano?”. Quem
cuida da fronteira do Brasil no Acre e em qualquer Estado é a Polícia Federal, são forças federais.
Um número grande de haitianos queria entrar no Brasil sem documentos. Nenhum deles tinha visto de
entrada. Vieram pelas mãos de coiotes, pagando de US$2 mil a US$3 mil.
Essas pessoas sofreram com o terremoto, perderam parte da família, juntaram US$2 mil, US$3 mil, vieram
até a fronteira do Brasil e queriam entrar no País em busca do pleno emprego, do sonho brasileiro. Mas não era
um, não eram dois ou três; eram centenas.
O que aconteceu? As autoridades brasileiras resolveram autorizar a Polícia Federal a documentar essas
centenas de haitianos – na época, havia cerca de trezentos –, a fim de que entrassem no Brasil com um visto
provisório, mas em decorrência do desastre natural.
De acordo com a lei, não é possível tipificar o caso dos haitianos que chegam pelo Acre como o de um
refugiado clássico. Houve a interpretação de que eram refugiados ambientais. Refugiados ambientais.
Com base no desastre natural ambiental no Haiti, o Brasil começou a emitir vistos para que os haitianos
pudessem entrar no Brasil. Nenhum deles quis ficar no Acre, morar no Acre. Eles querem entrar no Brasil pela
rota rodoviária que liga o Peru ao Acre, vindo do Equador.
Nunca, nenhuma autoridade do Acre estimulou a vinda de haitianos, muito menos o Governador Tião
Viana, que tem sido apenas uma vítima da desinformação da imprensa e também de um grave problema. O
que os senhores e as senhoras fariam se estivessem governando um Estado e por conta desses conflitos, desse mundo desigual, milhares de pessoas entrassem no seu Estado e pedissem comida e ajuda para seguirem
viagem? O que fariam? Nenhum deles quer ficar no Acre.
Vou citar números. Estou vendo a Senadora de São Paulo, minha colega Marta, Senadora Ana Amélia. A
imprensa divulgou agora que o Prefeito Haddad está preocupado porque um ônibus estava saindo de Rio Branco
e indo para São Paulo. Eu acho que essa informação tem que ser melhorada. As autoridades do Rio Grande do
Sul e de São Paulo – estou fazendo o alerta aqui da tribuna – devem ficar atentas, porque não é um ônibus só.
Sabem quantos haitianos entraram no Brasil e passaram pelo Acre de dezembro de 2010 até o final do
ano passado? Estou juntando informações deste ano. Vou mostrar os números. E aqueles que acham que esse
problema é pequeno, pasmem, é um problema bastante grande. De janeiro de 2015 para cá. Em janeiro, 1.265
haitianos entraram no Acre. Em janeiro deste ano, Senadora Marta. Em fevereiro, foram 1.604, com mulheres,
crianças e homens. Chegaram lá a fim de seguir viagem. Para onde? Para São Paulo, para o Centro-Sul do Brasil.
Em fevereiro, foram 1.604. Em março, foram 1.365.
Então, Folha de S.Paulo, jornal O Globo, o Estadão, Valor Econômico, Correio Braziliense, não são apenas 1
mil, mas 4.234 entre janeiro e março. O que qualquer autoridade faria se chegasse num Estado essa quantidade de refugiados? Não conheço nenhum outro campo de refugiados na América Latina que tenha tanta gente
como esse no Acre. Como vamos dar conta? Como colocar nas costas do Governador essa responsabilidade?
Ontem, Senadora Marta, chegaram duzentos em Rio Branco. Duzentos. Como fazem lá? Em três dias, a
Polícia Federal, a Receita Federal, as autoridades federais dão o documento. E quanto mais documentos são
dados, mais haitianos chegam, é óbvio.
E chegam querendo receber comida e seguir viagem. Qual é a solução? Sabe quantos passaram? Vou ler
os números antes de ouvir a querida colega Senadora Marta: 35.938 haitianos passaram pelo Acre, ficaram no
Acre antes de seguir viagem, de dezembro de 2010 até o mês passado. Vou repetir o número: 35.938 haitianos.
Se eles tivessem ficado no Acre, seria o terceiro Município do Estado.
Desculpem-me, mas não são só haitianos. Haitianos, 32.700; senegaleses, 2.774. Senegaleses! Saíram da
África, foram para o Panamá, do Panamá para o Equador, porque a rota é essa, e entram no Brasil do Equador
por rodovias.
Então, eu gostaria de pedir aos colegas profissionais da imprensa que busquem essas informações para
que possamos dar a dimensão do problema.
Vou ouvir a Senadora Marta.
O problema é gravíssimo. Estou propondo mais uma audiência pública aqui no Senado.
Ouço a Senadora Marta, por São Paulo.
Eu só acho que todos nós temos que buscar uma solução, cobrando inclusive do Governo Federal.
A Srª Marta Suplicy (Sem Partido – SP) – Muito boa a fala do Senador, porque realmente isso nos preocupa a todos. Sua fala elucida, esclarece, mostra a dimensão do problema, que não é um problema paulista
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nem do sul, é um problema brasileiro. E temos que agir de outra forma, temos que pensar numa solução global, porque a forma até agora encontrada, se não me engano, de mandar R$1 milhão para o Acre a fim de dar
solução ao problema, é ridícula, porque não é isso que vai solucionar. Nosso País é imenso, com possibilidades
variadas. Não adianta mandar ônibus, ônibus e ônibus para São Paulo, onde o índice de desemprego, principalmente neste momento, também é alto. Nós temos que avaliar quanto cada Estado poderia receber, mas
não enviando ônibus e jogando numa igreja, como está sendo feito. Não é nem uma acusação ao prefeito atual, é uma impossibilidade de lidar com o número de ônibus que estão chegando. Teríamos que pensar outras
formas de fazer isso, que essas pessoas não só fossem conduzidas, mas que houvesse um preparo anterior do
que seria feito com elas, e até um pouco de tempo para que não recebessem esse documento tão rapidamente, enquanto não fossem alocadas essas possibilidades. Então, nós estamos vendo dois problemas. Primeiro,
nós somos um País acolhedor e devemos continuar a ser, mas nós também temos que ter uma possibilidade
concreta de solução. Essa solução não pode ser invadir – invadir eu não posso nem dizer isso, porque fica despropositado –, não pode ser jogar essas pessoas em condições subumanas, como hoje está na capa da Folha
de S.Paulo, em O Globo – eu não vi, a Senadora Ana Amélia me contava. E essas denúncias nos jornais têm sido
recorrentes. Acredito que as cidades não têm condição de resolver, o Acre não tem condição de resolver; isso
tem que ser uma postura da União e do Itamaraty, para uma solução que seja acordada de forma que essas
pessoas possam entrar, mas, ao mesmo tempo, que sejam acolhidas de forma humana e digna.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Srª Senadora Marta, eu agradeço o aparte. E a
situação só é um pouco mais complexa ainda porque eles chegam às centenas, diariamente, no Acre. E o que
vamos fazer? Como o Governo deve fazer?
O que é que o Governo tem feito lá? Dado de comer e um abrigo. Só que não tem abrigo, e o Estado não
tem a prerrogativa de cuidar de refugiados. Isso, constitucionalmente, nenhum Estado do Brasil está preparado, muito menos o Estado do Acre.
Só com alimentação sabe quanto que o Governo do Acre já gastou com os haitianos? Onze milhões de
reais com alimentação nesses anos. O Governo Federal entrou com outros R$10 milhões. Foram R$20 milhões.
Mas o que fazer? Chega um grupo que vem por conta de coiotes, passam pelo Equador, e chegam sem avisar,
sem informar ninguém, nem com dia, nem com hora, e chegam às centenas.
Bem, o Brasil estabeleceu uma regra: quem chegar na fronteira entra, e quem entrar é documentado.
Então, vem um, vem outro, vem outro. E aí o que o Governo do Acre tem que fazer? Eles dizem: “Eu quero ir
embora, não quero ficar aqui”. Aí fica um outro problema: como é que faz? Vai combinar primeiro, como combinar, se está entrando essa média?
Eu não dei o número. No mês passado, mês de abril – não está na minha contabilidade –, foram mais
1.412. Ontem, 200. Ontem, 200 haitianos!
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Jorge Viana...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – É gravíssimo. Isso exige um providência das autoridades federais, que têm essa prerrogativa. Juntem-se o Ministério da Justiça, o Itamaraty, a ONU, e a gente
encontre uma solução para o Haiti, porque também, se for para abrir, o Haiti inteiro vai vir.
Agora, o Haiti hoje já está crescendo 4% ao ano – 4% ao ano! –, retomou um pouco sua economia, e o
Brasil não consegue estabelecer uma política para que haitianos que queiram vir venham de acordo com os
interesses do Brasil, ou não.
Mas, no fundo, nós estamos fazendo um ato humanitário no Acre. O Governador Tião Viana está fazendo
um ato humanitário de dar de comer e ajudar nos transporte. O que é que se vai fazer? Eu só queria que quem
está escrevendo sobre isso entendesse. Como você faria se você tivesse dois, três mil haitianos chegando...
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Na porta da sua casa.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... na sua casa e dizendo: “Eu estou com fome e
quero ir para São Paulo, para o sul do Brasil”. O que você faz?
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Essa é uma situação grave, de difícil solução. É
preciso unir todo mundo – São Paulo, Rio Grande do Sul, Governo do Brasil – e ajudar o Acre, porque o Acre já
está fazendo mais do que pode, e é apenas um lugar de passagem.
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Senador Jorge Viana, quando vi as imagens hoje, quando vi o problema aflorar – a televisão, a mídia, os jornais dando espaço para esse tema –, logo fui remetida às
imagens daqueles barcos saindo pelo Mediterrâneo, fugindo para a Europa, e a Europa tomando medidas duras.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente.
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A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Não é o caso do Brasil em relação à sua fronteira,
mas esse é um problema que remete de novo à questão federativa. Como disse V. Exª, não é competência do
Estado absorver esse contingente de imigrantes que chegam de forma legal e ilegal – porque o “indocumentado” é um ilegal, ele não tem documentação, ele está precisando disso. Pelos depoimentos hoje no noticiário,
algumas das pessoas estão, desde que chegaram aqui, sem ocupação profissional; elas estão dependendo da
assistência social, seja da Prefeitura de São Paulo, seja da de Porto Alegre, porque não conseguiram colocação
no mercado de trabalho. E agora essa situação do mercado de trabalho se agrava diante disso que a Senadora Marta, por exemplo, levantou: nós também, os brasileiros também estão sofrendo o problema da redução
da oferta de emprego. Então, a Polícia Federal, a fronteira... O Acre faz fronteira com dois países, Bolívia e Peru.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – V. Exª conhece bem.
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Estive lá, Senador. V. Exª me acolheu lá com muito
afeto. O Estado é pequeno, comparado com o tamanho da Amazônia, e os recursos financeiros... Doze milhões
de reais é dinheiro que falta para uma UPA no interior do Acre, Senador Jorge Viana. O transporte dessas pessoas quem está custeando? O Governo do Acre? Não está havendo uma organização disso...
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – ... e é preciso, aqui, de novo, a Casa da Federação tratar do tema com a rapidez que merece, porque também não pode a Polícia Federal fazer vista grossa para esse
crime que é vender... Os coiotes trabalhando para fazer a chegada dessas pessoas de modo ilegal, explorando
as pessoas com pagamento de US$2 mil. Então, penso que é um tema muito mais complexo do que simplesmente fazer assistência para essas pessoas. Nossa fronteira está muito vulnerável, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sem dúvida.
Eu queria só dizer qual foi a atitude do Governador Tião Viana. Depois de três anos dando de comer e
dando abrigo – e, quando chegam, ficam 1,2 mil gritando, implorando para ir embora –, ele disse que não vai
mais manter um abrigo. Ele estava fazendo um abrigo provisório, numa parceria com o Governo Federal, como
um ato humanitário, mas ele não tem condição de administrar e cuidar de abrigo. Devolveu, por ofício, para o
Governo Federal, a responsabilidade de cuidar do abrigo e dos refugiados. Essa foi a primeira atitude.
Agora ele está em Brasília, procurando ter uma audiência no Palácio do Planalto, com o Ministro da Justiça,
com o Itamaraty, para resolver definitivamente esse problema, que é gravíssimo na Europa, que é gravíssimo
na Ásia – vemos, todos os dias, no noticiário –, e que agora está nas costas de um Estado, que é o Estado do
Acre! O Acre tem que tratar de quase 40 mil refugiados – o Acre! –, sem nenhum pessoal treinado, sem dinheiro, sem as condições. E o pior: ainda tem que virar o Estado que está fabricando, criando problema, reunindo
haitianos para mandar para São Paulo e para o Centro-Sul! Não tem nada disso!
Eles estão passando! O Acre fica a 4mil km de distância de São Paulo, e, quando estão lá, amontoados,
mesmo que comendo, mas querendo encontrar seus parentes que já vieram... Então, ou o Brasil adota uma
medida rápida, urgente sobre esse assunto, ou então isso vai se agravar ainda mais.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – Senador...
A Srª Lídice da Mata (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Senador...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu concluo, dizendo que estou apresentando um
requerimento, pedindo uma audiência pública. Já fizemos Comissão do Senado; já fomos visitar os abrigos,
quando eram em Brasiléia; fizemos audiência pública. Estou propondo aqui um requerimento, pedindo uma
audiência pública, na qual possam estar: o Sr. Beto Ferreira Martins Vasconcelos, Secretário Nacional de Justiça,
que trata desse assunto no Ministério da Justiça; o Sr. João Guilherme Lima Xavier da Silva, Diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça; o Embaixador Danese, pelo Itamaraty; o Sr. Tarciso
Dal Maso Jardim, assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal, membro da Comissão de Especialistas do Ministério da Justiça que apresentou a proposta de anteprojeto da Lei da Imigração e Promoção dos
Direitos dos Imigrantes no Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) ... e o Secretário de Direitos Humanos, que é meu
suplente, Nilson Mourão, que é uma pessoa sensível e tem procurado fazer o impossível.
Só que não há nenhuma condição de essa situação seguir nas costas do Estado do Acre. E o pior: na desinformação, a imprensa põe como se o Governador... É só refletir um pouco: foi o Governador Tião Viana que
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mandou buscar uma população de quase 40 mil haitianos para o Acre, para depois mandar para São Paulo?
Gente, tem que haver um mínimo de compreensão!
Quer dizer, no Acre, podem entrar, por semana, 600, 700 haitianos em Rio Branco – e a gente dá de comer. Em São Paulo, não pode? É essa a pergunta. Eu não quero que vá para São Paulo; eu quero que o Brasil
estabeleça que relação vai ter com esse povo, que é explorado no seu país, é explorado na viagem e agora está
vivendo esse drama aqui no nosso País.
Então, eu ouço a Senadora Lídice para depois concluir, inclusive, Senador José Medeiros, agradecendo
a sua tolerância.
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Senador, apenas para ressaltar a importância desse tema, de que V. Exª vem tratando sempre aqui no Senado; diversas vezes já tratou dele. Mas
eu quero lembrar que houve uma CPI do tráfico de pessoas nesta Casa, e essa CPI elaborou uma legislação
específica sobre tráfico de pessoas, que foi para a Câmara. Lá também, numa CPI do tráfico de pessoas na
Câmara dos Deputados, o nosso projeto foi revisto, reestruturado, e um substitutivo foi votado. Portanto, há
uma legislação que hoje já trata desse assunto, que deveria já ter retornado, se não me engano, para cá, para
que seja votada definitivamente. Porque há como serem punidos os coiotes, há prevenção prevista e há uma
punição que não é uma punição apenas de prisão, mas também as medidas para proteção daqueles que são
vítimas do tráfico de pessoas.
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – BA) – Portanto, eu acho que nós precisamos
retomar essa discussão, sim, principalmente neste momento do mundo em que há toda uma situação de populações que estão perdidas no oceano, por exemplo, da Ásia, sem terem guarida de país algum, tendo a ONU
agora que tomar decisões sobre isso. Não é possível nós continuarmos nessa situação, sem que a ONU possa
definir, inclusive, uma política a respeito desse assunto com os países que participam disso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senadora Lídice.
Então, concluindo, eu queria dizer que estou apresentando um requerimento para que haja mais uma
audiência pública na Casa, na Comissão de Relações Exteriores.
Queria também agradecer a imprensa. A imprensa está entrando no assunto novamente. Isso ajuda. A
entrada da imprensa, os veículos de comunicação tratarem desse tema ajuda. Mas eu peço, por tudo, que busquem a informação.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu tenho os números, tenho os dados mês a mês,
para que se tenha, de posse desses dados, dessas informações, a exata gravidade do problema e, com isso,
termos a dimensão para que se encontre uma solução, que não virá se não for através do Governo Federal, do
Governo brasileiro e, obviamente, envolvendo, inclusive, as Nações Unidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – Pela ordem, Senador
Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, está aqui nos acompanhando, no plenário do Senado – e eu faço questão de registrar
a presença dele, está ao meu lado, do lado do Senador Roberto Rocha, do lado do Senador Capiberibe – o Sr.
Márlon Reis.
O Dr. Márlon Reis é magistrado, juiz de Direito, é o autor da Lei da Ficha Limpa e uma das mais conhecidas figuras do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O Dr. Márlon Reis fez uma visita ao meu gabinete aqui no Senado, e eu fiz questão de trazê-lo ao plenário do Senado porque eu considero necessário, primeiro, fazer um agradecimento a ele pela contribuição que tem prestado ao País e, depois, pela contribuição
inestimável com a Lei da Ficha Limpa a todos nós, e pela contribuição contínua do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral.
O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, no dia de hoje, trouxe ao Congresso Nacional, à Câmara
dos Deputados – infelizmente, o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não os recebeu –, a
proposta de reforma política do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e da Coalizão por uma Reforma

Maio de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 21 797

Política e Democrática, que é integrada pela CNBB, OAB, que tem a participação do Dr. Márlon Reis e de outras
entidades. Lamentavelmente, o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados resolveu não receber as entidades
da sociedade civil, talvez porque tenha uma proposta que não é a proposta que está sendo dialogada com a
sociedade organizada brasileira.
Obrigado pela condescendência, Presidente. Eu queria fazer esse registro da visita, ao plenário do Senado, do Dr. Márlon Reis. Por tudo o que ele tem prestado de serviços ao País, é uma figura republicana que
merece as nossas homenagens.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, o Sr. José Medeiros deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues.
Seja bem-vindo, Dr. Márlon.
Eu queria, então, chamar o Senador José Medeiros, como Líder.
V. Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos assistem das galerias, da tribuna de honra, que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado e pela Rádio Senado, boa tarde.
Sr. Presidente, eu trago novamente a este plenário uma preocupação sobre a educação brasileira. E falo,
hoje, sobre o tema da violência nas escolas.
Desta vez, o fato aconteceu em Rondonópolis, cidade de origem dos três Senadores que representam o
Estado de Mato Grosso. Parece uma questão paroquiana, uma questão local, mas, na verdade, trata-se de um
problema que diz sobre a vida do Brasil, da educação no Brasil.
Ontem, a imprensa local destacou que a professora Luciene Carloto, da Escola Estadual Dom Wunibaldo
Talleur, registrou boletim de ocorrência, após levar um soco de um aluno de 12 anos, dentro daquela instituição de ensino.
O caso parece ser isolado, e talvez o seja, mas é preciso refletir sobre o comportamento de nossas crianças e adolescentes dentro da sala de aula. A verdade é que a violência tem sido constante dentro das instituições de ensino no País afora.
Segundo a vítima, o caso começou quando o aluno se desentendeu com outro adolescente dentro da
sala, dando início a uma discussão. Durante o bate-boca, o estudante teria ferido uma colega com um lápis. O
aluno com quem ele estava discutindo se escondeu atrás do professor, que estava ministrando a aula, e acabou ferindo o professor também.
Segundo os relatos, caros colegas, o estudante foi contido e levado pelo professor para a diretoria. Quando liberado pela diretoria, o jovem correu até o pátio, pegou uma pá – estamos falando aqui de uma criança de
12 anos –, e desferiu golpes de pá em outros alunos que estavam no local. Novamente contido e novamente
liberado, o adolescente desferiu um soco na professora, fato que provocou a ira dos demais alunos, que tentaram revidar o golpe. Entretanto, a professora, vítima da agressão, disse que protegeu o adolescente para que
ele não apanhasse mais dos colegas.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e retirou o agressor, que, naquele momento, já estava mais calmo.
A mãe do aluno foi convocada até a escola, e o jovem foi aconselhado a mudar de instituição de ensino,
o que, salvo melhor juízo, não resolve também o problema.
À imprensa local, Sr. Presidente, a professora fez um desabafo, dizendo, entre outras coisas, que as
condições de trabalho para os profissionais da educação têm sido cada vez mais difíceis. Ela afirma que atua
na área do ensino há mais de 20 anos e que essa foi a primeira vez que presenciou um caso assim, apesar de
já ter sofrido outros tipos de agressões. O relato dela fala em agressões verbais diariamente, e que é comum
ouvir dos alunos insultos e xingamentos.
Senador Jorge Viana, eu sou da época ainda da palmatória, passei por essas fases todas e, durante a
minha vida escolar, acompanhei essa involução, eu diria assim. Mas sou do tempo em que o que o professor
dizia era respeitado; sou do tempo em que o professor tinha autonomia. E vejo este cenário com muita tristeza, porque, no momento em que a humanidade está no ápice da sua evolução tecnológica, da revolução das
comunicações, vemos fatos desta natureza.
A professora, Sr. Presidente, ao continuar com o desabafo, chamou a atenção para as dificuldades por
que várias escolas públicas passam, afirmando...
(Soa a campainha.)
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O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – ... que não há quem os ajude. Ela
reclama a falta de psicopedagogos, de psicólogos e a ausência de guardas para controlar a entrada e saída de
pessoas na escola. A professora relata que o problema de indisciplina é um dos mais complicados. Para ela, é
preciso que o aluno venha educado de casa, mas os pais não conseguem educar os filhos e terceirizam a educação para os professores.
Sr. Presidente, essa é a triste realidade de nossa sociedade. Tenho dito que a educação começa em casa.
Sobre este episódio, um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso foi repassado para a Secretaria de Estado de Educação.
Sr. Presidente, como já se finda o tempo, peço que dê como lido o meu pronunciamento, mas quero
acrescentar que nós, aqui, nesta Casa, temos debatido muito as condições dos professores do nosso País, inclusive pelo fato de que o futuro desta Nação está na mão deles porque...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – ... são eles que estão educando as
futuras (Fora do microfone.)... O futuro da Nação, o futuro deste País está na mão dos professores. Mas que futuro nós estamos produzindo, se aqueles a quem caberia construir, produzir conhecimento estão apanhando
dos dois lados: apanham da polícia de um lado e apanham dos alunos dentro da sala de aula? Apanham dentro e fora. Então, a vida do professor brasileiro tem sido apanhar de tudo que é lado, Sr. Presidente. Apanham
devido ao salário que tem sido uma miséria.
Agora mesmo, estaremos recebendo, Sr. Presidente, aqui, no final do mês, uma marcha de prefeitos,
que estão vindo dizer ao Governo Federal que não vão conseguir pagar o piso. E o piso, Senador Paulo Bauer,
refere-se ao mínimo que um profissional poderia estar ganhando, mas esse mínimo as prefeituras já estão dizendo que não vão conseguir pagar.
E, nos Estados, vemos a mesma linha. Estamos vendo professor apanhando do Oiapoque àquele novo
lugar que foi descoberto como extremo do País, lá em Roraima...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – ... porque, simplesmente, quando
precisam cortar recursos, cortam no lombo do professor.
É uma situação terrível. E nós estamos falando do futuro deste País. Como avançar, se, nessa forma
principal, que é produzir conhecimento, que é produzir desenvolvimento através da educação, estamos matando
o ator principal desse filme? Não há filme se matamos o protagonista já no início do filme. E é isso que está
acontecendo com os professores. Daqui a uns dias, nós não vamos ter um aluno sequer na universidade que
vá querer ser professor, porque para apanhar da polícia, para apanhar dos alunos e ainda ganhar uma miséria
não se vai achar ninguém.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ MEDEIROS.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago novamente a este Plenário o tema da violência
nas escolas. Desta vez, o fato ocorreu em Rondonópolis, cidade de origem dos três Senadores que
representam o Estado de Mato Grosso no Senado Federal.
A imprensa local destacou que a professora Luciene Carloto da Escola Estadual Dom Wunibaldo Talleur registrou boletim de ocorrência após levar um soco de um aluno de 12 anos dentro
daquela instituição de ensino.
O caso parece ser isolado, e talvez o seja; mas é preciso refletir sobre o comportamento de
nossas crianças e adolescentes dentro de sala de aula. A verdade é que a violência tem sido uma
constante dentro das instituições de ensino país a fora.
Segundo a vítima, o caso começou quando o aluno se desentendeu com outro adolescente
dentro da sala e dando início a uma discussão. Durante o bate-boca, o estudante teria ferido uma
colega com um lápis. O aluno com quem ele estava discutindo se escondeu atrás do professor que
estava ministrando a aula e acabou ferindo o professor também.
Segundo os relatos, Caros Colegas Senadores, o estudante foi contido e levado pelo professor
para a diretoria. Quando liberado pela diretoria, o jovem correu até o pátio, pegou uma pá e desferiu golpes em outros alunos que estavam no local. Novamente contido e, novamente liberado, o
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adolescente desferiu um soco na professora Luciene, fato que provocou a ira dos demais estudantes
que tentaram revidar o golpe.
Entretanto, a professora – vítima da agressão – disse que protegeu o adolescente para que
ele não apanhasse dos colegas.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamada e retirou o agressor, que naquele momento já estava mais calmo.
A mãe do aluno foi convocada até a escola e o jovem foi aconselhado a mudar de instituição
de ensino o que, s.m.j não resolve o problema.
A imprensa local, Sr. Presidente, a professora fez um desabafo, dizendo, entre outras coisas,
que as condições de trabalho para os profissionais da educação têm sido cada vez mais difíceis. Ela
afirma que atua na área do ensino há mais de 20 anos e que essa foi a primeira vez que presenciou
um caso assim, apesar de já ter sofrido outros tipos de agressões. O relato dela fala em agressões
verbais diariamente e que é comum ouvir insultos e xingamentos.
A professora, ao continuar com o desabafo, chamou a atenção para as dificuldades de que
várias escolas públicas passam, afirmando que não há que os ajude. Ela reclama a falta de psicopedagogos, psicólogos e não há guardas para controlar a entrada e saída de pessoas na escola. A professora relata que o problema de indisciplina é um dos mais complicados. Para ela, é preciso que o
aluno venha educado de casa, mas que os pais não conseguem educar os filhos.
Sr. Presidente, essa é a triste realidade de nossa sociedade. Tenho dito que a educação começa em casa.
Sobre este episódio, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso foi repassado para a
Secretaria de Estado de Educação. E, de acordo, com o representante da Coordenadoria de Projetos
Educativos da SEDUC, Paulo Roberto Santana Júnior, a função da secretaria é dar encaminhamentos para os casos mais complicados e que ela trabalha com os aspectos preventivos da educação,
tentando contribuir com uma cultura de paz, contra a violência.
Paulo Santana comentou que a SEDUC tem se esforçado em elaborar parcerias com outras
secretarias para que as diversas demandas das escolas sejam atendidas. Entre elas, o coordenador
lembrou que reuniões com a Secretaria de Segurança já foram realizadas e que um possível aumento de efetivos na ronda escolar está nos planos.
Paulo Júnior disse ainda que projetos como o Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência, o PROERD; e o Rede Cidadão, ambos com importantes trabalhos de socialização, estão
atuando junto às escolas para que casos assim não aconteçam.
Lamentavelmente, a escola vive situações nas quais as transgressões, os atos agressivos e as
ocorrências de diferentes níveis de gravidade tornam-se cada vez mais presentes. O comportamento
violento, tristemente, tem tornando trivial a ocorrência de furtos, roubos, estupros, agressões físicas,
depredações e, até mesmo, homicídios, entre outros.
A gratuidade da violência, Sr. Presidente, tem sido uma dura realidade, e o medo é comum
em nossos professores.
Feito todo esse registro, Srªs e Srs. Senadores, é preciso sair da retórica e partir para a ação.
Por esta razão trago este tema mais uma vez à tribuna desta casa para fazer um apelo ao Governador e eminente professor Pedro Taques, atento e sensível às questões que envolvem a educação que determine as providências que o caso requer reforçando a segurança nas instituições de
ensino não apenas de Rondonópolis mas de todas as cidades mato-grossenses.
Digo isso, Sr. Presidente porque comungo da necessidade de volvermos os nossos olhos para
a educação de nossos jovens que são o futuro desta Nação.
Acredito que o Senado da República pode ter um papel preponderante para essa quebra de
paradigma propondo políticas públicas e incentivando programas eficazes como o PROERD e o Rede
Cidadão, bem como valorizar os profissionais de educação dando-lhes o aporte necessário ao bom
desempenho de tão augusto ofício que abraçaram.
Para concluir quero me solidarizar com o corpo docente da Escola Estadual Dom Wunibaldo
Talleur e na pessoa da professora Luciene render minhas homenagens a todos os professores do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
Durante o discurso do Sr. José Medeiros, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Senador Paulo
Bauer, próximo orador, do PSDB, de Santa Catarina.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, neste momento em que uso da palavra, quero inicialmente dar
as boas-vindas e saudar o meu companheiro de partido, o Senador catarinense Dalírio Beber, que desde ontem
integra esta Casa, uma vez que assumiu a vaga de Senador deixada pelo nosso saudoso e querido amigo Luiz
Henrique da Silveira, Senador catarinense, ex-Governador do meu Estado, falecido no último dia 10 de maio.
Quero aqui apresentar a V. Exªs uma informação importante referente e relacionada a um problema que
vivemos em Santa Catarina, mas que tenho certeza tem repercussão e importância para todo o País.
Já está claro, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, para todo o País, que a Presidente Dilma confia mais nos
seus publicitários do que na competência de seus gestores, de sua equipe de trabalho. Motivos para isso ela
tem, afinal foi graças à propaganda política eleitoral que ela se reelegeu para Presidente da República, apesar
de os resultados do seu primeiro governo não merecerem nenhuma comemoração.
Por mais competentes que sejam os publicitários petistas, suas peças de propaganda têm resistido cada
vez menos à corrosão causada pelas inverdades, dissimulações e mistificações que tentam sustentar. A verdade
é uma só, Sr. Presidente: a propaganda dilmista está com as pernas cada vez mais curtas.
Esse é o caso dos slogans do Governo. As Srªs e os Srs. Senadores certamente se recordam do slogan do
primeiro governo da Presidente Dilma, que dizia: “país rico é país sem miséria”.
Pois bem, dados do Ipea – Ipea é um órgão do Governo Federal – mostraram que o número de miseráveis,
ou seja, de pessoas em situação de pobreza extrema, aumentou no País 3,7% de 2012 para 2013, chegando a
quase 10,5 milhões de brasileiros que se encontram nesta condição. Portanto, país rico é país sem miséria só
na propaganda, porque na realidade nós não estamos constatando a verdade dessa afirmação.
Que País é este?
Não houve jeito; a criatividade publicitária sucumbiu à gestão pouco eficiente. No entanto, a reeleição
criou a oportunidade para o Governo abandonar aquele slogan, sem nenhuma explicação, e iniciar um outro
slogan, um novo mote, totalmente diferente e que certamente visava desviar a atenção da miséria. Assim, no
primeiro dia deste ano, fomos apresentados ao novo slogan da Presidente e do Governo da Presidente Dilma
– abro aspas –: “Brasil, Pátria Educadora”. Fecho aspas.
Nós não nos enganamos, senhoras e senhores, com mais estas palavras jogadas ao vento. Que “Pátria
Educadora” é essa em que milhares e milhares de alunos serão excluídos do Fies (Fundo de Financiamento
Estudantil), apenas porque o Governo precisa economizar para compensar a gastança dos anos anteriores?
Gastança com o excesso de ministérios, gastança com o excesso de propaganda, gastança com o subsídio via
BNDES, gastança com obras em outros países, gastança com tudo o que nós sabemos e que o Brasil sabe, sem
falarmos na corrupção, que é a maior gastança de todas. Corrupção descarada e deslavada, que vemos acontecendo todos os dias, denunciada pelos meios policiais e pelos meios existentes de fiscalização.
Ora, que “Pátria Educadora” é essa onde, desde o início do ano letivo, o Pronatec, o pagamento das mensalidades dos alunos que estudam no ensino médio é protelado, é adiado? A última notícia que temos é que foi
adiado até 27 de julho. Ora, vejam só: 27 de julho é três dias antes do início do segundo semestre. Portanto, a
aula já acabou para quem estuda no regime semestral. Não faz sentido! Só há uma explicação, Srs. Senadores e
Srªs Senadoras: é o Governo fazer caixa, recuperar o que gastou a mais nas conversas eleitorais do ano passado.
Que “Pátria Educadora” é essa em que as universidades federais acabam de sofrer um corte de 30% em
seus orçamentos, enquanto o Governo Federal segue com 39 ministérios, e o número de cargos comissionados
aumentou 5% durante o primeiro mandato da Presidente Dilma? Dinheiro para criar cargos existe, mas dinheiro
para fazer com que o País avance e progrida, não. Dinheiro para educação? Também não.
Hoje, o Governo chega ao absurdo – e é bom que todos saibam – de ter 23 mil cargos ocupados na Administração Pública por critério político; cargos, desde ministro até assessor, todos nomeados por critério político, para usufruírem da vitória eleitoral. Será que manter a fonte de renda desses apaniguados do PT e outros
aliados é mais importante do que garantir recursos para educação e para o ensino superior?
No meu Estado, Santa Catarina, os alunos, professores e funcionários da Universidade Federal de Santa
Catarina estão enfrentando diversas dificuldades decorrentes da falta de recursos. É particularmente crítica a
situação dos estudantes do campus de Curitibanos, Município do interior catarinense.
Quando aquele campus foi inaugurado, em 2010, ele tinha apenas um prédio construído – olhem bem:
eu disse 2010, ano de eleição –, e fizeram discurso político lá também; não foi só em 2014, não. Anunciaram,
inauguraram o prédio, e havia somente algumas salas de aula, praticamente nenhum laboratório e outras estruturas fundamentais para o aprendizado.
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Os alunos, que se dividem entre os cursos de Agronomia, Ciências Rurais, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária, iniciaram as aulas em 2011 com a promessa de que a estrutura do campus seria completada
até 2013, com a construção de um novo bloco, de laboratórios e do hospital universitário.
O argumento era o de que, nos dois primeiros anos dos cursos, as aulas seriam essencialmente técnicas,
apenas em salas de aula, com o professor ministrando aulas. A partir do terceiro ano de faculdade, os alunos
poderiam frequentar os laboratórios para fazer as experiências, para aprender na prática. Portanto, diziam na
época os dirigentes governamentais que não haveria nenhum risco para a formação daqueles alunos e daqueles jovens profissionalmente.
No entanto...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – ... até hoje... E peço ao Presidente uma carência de
tempo, já que vou precisar de mais uns dois ou três minutos para terminar.
No entanto, até hoje, a promessa não foi cumprida. O campus da Universidade Federal de Santa Catarina
em Curitibanos conta apenas com alguns poucos laboratórios, precários e improvisados, que estão longe, muito longe, de dar conta da demanda e prejudicam, por isso, demais o aprendizado. Já o hospital universitário...
Perdão, o hospital veterinário, esse sequer saiu do papel.
Eu tenho notícias de que os alunos das turmas mais adiantadas do curso de Medicina Veterinária estão
sendo obrigados a se deslocar para Florianópolis, viajando 300km...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Com certeza, Sr. Presidente Renan Calheiros, o Governo precisa cumprir com a sua palavra. Quando diz que a educação é uma prioridade, deve efetivamente
dar a ela prioridade, e não permitir que alunos tenham que viajar 300km para poder ter a aula adequada para
o seu aprendizado.
Esse é um belo exemplo de como os jovens catarinenses estão conseguindo vencer as dificuldades. Não
resta dúvida. Mas é preciso dizer que o campus de Curitibanos sofre com a falta de espaço até mesmo para
salas de aula, já que novos alunos continuam ingressando a cada ano e o prédio do segundo bloco não foi
entregue até hoje.
Para tentar contornar o problema, a direção do campus da universidade está pleiteando usar as instalações do Cedup.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – O Cedup é um centro de educação profissionalizante
do ensino médio, pertencente ao Governo do Estado, que foi viabilizado no período em que eu era o Secretário da Educação do Governo Luiz Henrique da Silveira. Porém, até hoje, ele nunca teve aula de ensino médio.
Por isso mesmo, o Governo do Estado terminou sua construção e agora está sendo convidado a ser parceiro
do Governo Federal, entregando a obra para que o Governo lá faça funcionar a sua universidade.
Ora, não se faz assim. Você vai eliminar um curso e uma escola de ensino médio para viabilizar uma universidade. As duas coisas são importantes. Nós precisaríamos ter solução para os dois problemas, tanto para
quem quer se formar profissionalmente no ensino médio, como para quem quer frequentar o ensino superior.
Eu preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, reivindicar aqui, apesar de todas as dificuldades que nós ouvimos...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – ... serem anunciadas pelo Governo, que efetivamente
o Governo cumpra com a palavra e atenda a educação com prioridade, afinal nós não podemos ver a expressão
“Brasil, Pátria Educadora” ser classificada como expressão mentirosa. E pelo que eu relatei aqui e apresentei a
V. Exªs, ela, sem dúvida nenhuma, é mentirosa, porque nada está se fazendo para resolver o problema do Fies,
do Pronatec, das universidades e de tantas outras questões do ensino.
Educação é fundamental. Educação é o único investimento certo e seguro em termos de futuro para um
país, e nós queremos que efetivamente ele seja feito. Crises, dificuldades sempre vão existir, de ordem fiscal,
de ordem monetária...
(Interrupção do som.)
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O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – ... mas é preciso registrar que, quando se economiza
na educação, não se vai mais em frente e nem adiante em área nenhuma.
Ouço com muito prazer o aparte de V. Exª.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS – MT) – Senador Paulo Bauer, quero parabenizá-lo por esse pronunciamento. Agora há pouco, eu falava aqui, inclusive, da condição dos professores e de
que, agora em maio, os prefeitos estão vindo aqui a Brasília, numa marcha, dizer que não têm mais condições
de pagar o piso, que é o mínimo. V. Exª faz pronunciamento sobre a questão da educação. Não temos para
onde ir, nós não vamos a lugar algum, como V. Exª bem disse, se não investirmos no futuro da nossa geração,
justamente pela educação. Como vamos querer ser um país de ponta se não produzimos conhecimento? Parabéns pelo seu pronunciamento.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Muito obrigado pelo aparte de V. Exª, eu o incorporo
ao meu pronunciamento.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou certo de que as minhas informações aqui acabarão produzindo efeitos
no Governo, que vai acordar para a importância de providências na área da educação em nosso País.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, o Sr. Antonio Carlos Valadares 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 Paulo
Bauer.
Antes de começarmos a Ordem do Dia, vou conceder a palavra ao Senador Valadares. Antes, porém... Ele
está pedindo a palavra pela ordem. A Senadora Ana Amélia também está pedindo a palavra.
A SRª. ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – É claro que V. Exª, Presidente Renan Calheiros, tem
a autoridade e a legitimidade para definição da pauta e falar em Ordem do Dia. Nas inscrições, é um orador
inscrito e um Líder ou para uma comunicação inadiável. Então, eu imagino que o Senador Paulo Bauer tenha
falado como orador inscrito. Eu estou inscrita pela Liderança do meu Partido, o PP. Então, é apenas isso que
era minha curiosidade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Para além dessas regras regimentais,
V. Exª tem a precedência sempre desta Mesa, não é isso, Senador Valadares?
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia. Em seguida, vou dar a palavra ao Senador Valadares e vamos,
imediatamente, começar a Ordem do Dia. Peço aos Senadores que estão em outros gabinetes e em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário.
Senadora Ana Amélia com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros, caro colega Antonio Carlos Valadares, sempre muito gentil, caros colegas Senadores e
Senadoras, enquanto eu falo, o quórum vai se formando e isso facilita a Ordem do Dia.
Mas eu quero, de modo especial, saudar as mulheres da Força, a representação da Força Sindical.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Estivemos, junto com o Solidariedade, em um grande e bonito processo eleitoral no ano passado, no Rio Grande do Sul, e foi com muita honra que estive acompanhada dos nossos companheiros da Força Sindical, pelo Partido Solidariedade, pelo nosso querido amigo
Paulo Pereira da Silva, e lá, no Rio Grande do Sul, pelo Líder Cláudio Janta.
Eu queria, Presidente, primeiro, falar sobre o que aconteceu hoje, no Senado. A iniciativa de V. Exª, com
o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, representou um marco divisor de águas. E o que aconteceu hoje não
pode ficar apenas como o registro de um encontro, do ponto de vista político-institucional e republicano, mais
relevante neste ano. Não só pelo que disse V. Exª antes, durante e depois desse evento, em toda a sua extensão
e em toda a sua verdade.
Mas se nós não tratarmos da questão federativa com serenidade e responsabilidade e, sobretudo, com
rapidez, nós vamos viver dias muito, muito perigosos no País. Perigosos porque as pressões começam a vir da
base, por falta de financiamento para UPA, porque o dinheiro federal não chega. Eram para chegar 50% e chegam
30%. E assim são todos os orçamentos. Todos comprometidos, Senador Renan Calheiros. Então, hoje, estavam lá
os representantes. Todos os governadores disseram “sim” à convocação do senhor e do Presidente da Câmara.
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O ato de hoje precisa de uma resposta. E a resposta veio na forma de várias sugestões, entre elas, uma do
nosso querido colega aqui, Governador de Mato Grosso, Pedro Taques, formatando e dizendo que poderíamos
até dedicar aqui um mês para examinarmos a pauta federativa. Então, ganharemos todos nós, mas particularmente a instituição do Congresso Nacional, bem representada por V. Exª no Senado e pelo Deputado Eduardo
Cunha na Câmara, numa resposta ao País, não só aos governadores, não só aos prefeitos. E na semana que vem
V. Exª também será agraciado com essa iniciativa de valorizar os prefeitos.
E claro, nós não podemos abrir mão. E eu estou confiando, Presidente Renan. Vou falar pouco por isso,
apenas e tão somente dizer de tudo que V. Exª disse sobre o compromisso da Casa, que é a Casa da Federação,
que é a Casa da República.
V. Exª ontem abriu um grande debate aqui sobre terceirização, talvez o mais democrático de todos eles,
porque aqui, com serenidade, todos falaram. Não houve nenhuma variação a não ser a forma plural de debater
o tema, e assim precisa ser feito.
Eu confio na autoridade de V. Exª para a questão federativa. Os nossos Estados estão quebrados, Presidente Renan Calheiros. Quebrados!
Como disse aqui o Governador de Goiás, todos os governadores já fizeram algum tipo de ajuste, mas ele
não é suficiente para atender as demandas, porque de tudo aquilo que é criado pelo Governo Federal, a contrapartida lá no Estado não chega, Senador. Não chega! Então, não há um comprometimento com as causas
federativas, e aí está o mérito do que aconteceu hoje no Congresso Nacional.
Então, eu confio muito que o Congresso cumpra sua agenda, e a liderança desse processo federativo é de
V. Exª; caso contrário, nós vamos ter que dar muitas explicações à sociedade brasileira pela omissão que tivemos.
Eu concedo o aparte ao Senador Blairo Maggi, com a permissão do Presidente Renan Calheiros.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR – MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Eu quero
aproveitar a sua fala para dizer que a senhora tem toda a razão quando diz que os Estados já fizeram a lição
de casa há muito tempo, e a União, infelizmente, não a fez. Eu lembro que no meu Estado, o Estado de Mato
Grosso, em 1998, quando houve a renegociação, o governador à época era o saudoso e falecido Governador
Dante de Oliveira, e o Estado de Mato Grosso abriu mão de todas as empresas que ele tinha – bancos, geração
de energia –, ele teve que se desfazer de um patrimônio para acertar as contas dele, e, mesmo assim, assumiu
uma dívida de 3 bilhões perante a União. Eu, quando assumi o Governo, já eram 6 bilhões. No meu governo,
pagamos 5,9 bilhões; quando eu saí, já estava devendo 4,9 bilhões, e nós não tínhamos nenhum patrimônio
mais. Então, quer dizer, os Estados fizeram, e isso não foi só o meu, vários Estados fizeram... Hoje, felizmente, as
contas públicas do meu Estado são contas fortes, são contas portentosas, diferente de muitos outros que não
fizeram o que deveria ter sido feito lá atrás, mas, mesmo assim, é um Estado que ainda precisa da nossa ação
aqui, no Senado Federal, de fazer o que V. Exª está a cobrar na tribuna neste momento. E quero aproveitar, de
público, para cumprimentar o nosso Presidente, o Presidente Renan Calheiros, pela atitude tomada de fazer
esse encontro, que deveria ter sido promovido pela nossa Presidente da República, que não o fez. O Senado,
então, chama isso, a Câmara chama isso, e o principal agora é que um grupo de trabalho... E que busquem aqui,
dentro da nossa legislação ou dos projetos que nós temos aqui, algo que possa facilitar a vida das pessoas nos
nossos Estados, nos Municípios, e a vida dos nossos administradores, porque ser governador não é uma tarefa fácil. É glamourosa? É, mas é extremamente complicado governar quando você tem demanda de dez e só
tem oito para resolver os problemas. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. Mais uma vez, cumprimento
o Presidente Renan pela decisão. Eu dizia a ele, agora há pouco: Presidente, eu me sinto renovado, remoçado.
Eu me sinto entusiasmado de ver que o Senado Federal vai puxar essa discussão. Não é tirar da mão da Presidência, mas aquilo que podemos fazer faremos, com a concordância ou não da Presidência, porque esse é o
nosso papel. E viva a nossa independência aqui!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Presidente Renan, por conhecer os Senadores que
integram e que lideram essa Comissão – o Senador José Serra e o Senador Romero Jucá –, quero lhe dizer que,
pela questão federativa e regional, num País tão diverso como o nosso, o Norte tem as suas aspirações, o Sul,
as suas e o Centro-Oeste, as suas. Como bem foi ponderado – São Paulo, do Senador Serra, tem 70 Deputados
Federais, o Rio Grande do Sul tem 31 e o Mato Grosso, 8 –, tenho a convicção, pela responsabilidade que têm o
Senador José Serra e o Senador Romero Jucá, que é do Norte, Roraima, de que eles terão de pensar essa reforma não com o olhar em São Paulo, não com o olhar em Roraima. Terão que pensar essa reforma com o olhar na
sua Alagoas, no Sergipe do Senador Valadares, no meu Rio Grande, na Bahia do Senador Walter Pinheiro. Mas
pensar este País como ele é, porque não dá para aplicar regras iguais para situações completamente diferentes.
Confio plenamente na habilidade dos dois Senadores de conduzir aquilo que V. Exª os incumbiu.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senadora Ana Amélia, conceda-me um aparte.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Com muita alegria, ouço o Senador Walter Pinheiro.
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O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senadora Ana Amélia, quero dizer da imensa satisfação de fazer um aparte a V. Exª neste exato momento e neste tema. O Senador Blairo Maggi dizia aqui, e é
fundamental, que não é nenhuma afronta ao Governo, Senador Blairo. Nós temos que cumprir a nossa obrigação, é isso que nos compete. Ao Senado foi dada a prerrogativa de até alterar as alíquotas por resolução, que
não é nem tarefa da Câmara, é nossa. V. Exª, Senador Valadares, que é mais vivido do que eu, tem uma jornada
de experiência, veio de governo, já estava aqui no Senado quando cheguei e é da minha região – portanto,
sofre, assim como nós baianos –, esse é um tema que não dá para deixar. Eu disse isso aqui, certa feita, num
aparte a V. Exª, que eu não admitia virar o ano de 2015 sem resolver essa questão. Não tinha como, o Senado não ia se perdoar, o Senado não podia atravessar esse quadrante. Não tem problema, esta é a verdadeira
medida para crise: resolver de uma vez por todas a questão de finanças, desenvolvimento econômico, potencialidade para crescer de todos os Estados brasileiros. A União não vai resolver o problema da crise matando
Estados e Municípios. Não há a menor possibilidade, não é possível. O verdadeiro ajuste é esse que discutimos
com os governadores. Procurei o Presidente Renan, quando ele me anunciou que chamaria os governadores.
Falei: Presidente Renan, peça aos governadores, pelo amor de Deus, que não toquem mais do que em cinco
temas, porque quem bota 50 itens como prioridade é para não sair do lugar. É isto que o Governo Federal – e
não estou falando do Governo de hoje, mas do Governo Federal historicamente – vem fazendo: elege 50, 300
prioridades e não conseguimos tocar na essência. Essa é a questão de agora, a essência, esse Pacto Federativo,
e nós, no Senado, Senadora Ana Amélia, não vamos cochilar. Senador Blairo, alguns dizem: “ah! Mas o fundo
constitucional, o fundo de desenvolvimento, o fundo de compensação...” Então, vamos constitucionalizá-los.
Pronto! Há emenda constitucional propondo isso. Vamos tornar isso item da Constituição, portanto, obrigação
para o desenvolvimento desta Nação. Este é um momento em que temos que dizer o seguinte: mais do que
pedir dos governadores é cumprirmos a nossa obrigação. O povo do Rio Grande do Sul e da Bahia nos colocou
aqui, Senadora Ana Amélia, exatamente para brigarmos por isso. Nessa hora, não há partido, não há negócio
de coloração. Eu brinco muito até com uma figura do Estado de V. Exª, que foi Presidente da República, que,
quando acuado para dar resposta de uma coisa, dizia: “Eu amo muito o Rio de Janeiro, onde está a sede do
governo’ – naquela época o Governo era no Rio de Janeiro –, ‘adoro o meu Rio Grande do Sul, mas meu São
Borja primeiro”. Era o Getúlio Vargas falando da terra dele. Portanto, aqui tem que ser colocado isto como prioridade: nossos Estados e Municípios em primeiro, depois pensamos na União. Onde é a União? Eu não sei. Tem
CEP a União? Alguém mora na União? O sujeito vive é no Estado, no Município. Portanto, essa é uma política
que não podemos deixar passar. Temos de reverberar o ato de hoje e, mais do que isso, temos de reproduzir
o que saiu dali, para botarmos em prática aqui, no plenário. Se não houver acordo com o outro lado da rua,
vamos para o método mais eficaz que se tem aqui, que é o voto na proposta. Há um compêndio de propostas
nesta Casa. Vamos juntar, botar em dois, três pontos, votar essa matéria e definir, de uma vez por todas, a nossa contribuição para a crise e para a sustentação deste País, que começa nos Municípios, passa pelos Estados
e, depois, chega à União.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP – RS) – Eu fico muito honrada com o aparte do Senador
Walter Pinheiro, que trabalhou arduamente na questão das alterações do FPE (Fundo de Participação dos Estados), e agradecer ao Presidente Renan Calheiros. Tanto o Senador Walter Pinheiro quanto o Senador Blairo
foram muito felizes quando fizeram referência à menção de que isso não é uma questão partidária, Senador
Renan, mas uma questão federativa. Não adianta querermos sair disso.
Eu queria dizer que, lamentavelmente, a Presidente da República fez dois vetos ao Fundo do Incentivo à
Exportação, dois vetos que prejudicam enormemente vários Estados exportadores. Nós precisamos trabalhar
intensamente para derrubar esses dois vetos.
Muito obrigada, Presidente. Renovo os cumprimentos pelo que foi feito, hoje, em relação à reunião com
os governadores e o compromisso com o Pacto Federativo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador Valadares.
Mais uma vez, eu queria pedir aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao
plenário. Nós vamos ter, hoje, uma Ordem do Dia intensa, com algumas possibilidades de votações nominais.
É importante que nós avancemos na Ordem do Dia.
Como ontem, eu vou votar primeiro uma autoridade, para nós aferirmos o quórum e começarmos a Ordem do Dia.
Senador Valadares, com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de enfatizar, como fez
a Senadora Ana Amélia, a importância da reunião de hoje com todos os governadores de Estado sobre o Pacto
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Federativo, que é essencial para a normalidade da vida institucional do nosso País, da gestão administrativa, do
equilíbrio da Federação, enfim, para que Estados e Municípios possam ter uma vida normal. Hoje, o que vemos
na saúde, na segurança pública, na infraestrutura são coisas que não podem ocorrer num país como o Brasil. O
Brasil é um país democrático, é um país que tem uma visão de desenvolvimento que está sendo ultimamente
distorcida, infelizmente, pelas incoerências que foram cometidas nesses últimos meses. Portanto, a reunião
de hoje ficará para a história e espero que ela venha a se consolidar em termos de projetos, de realizações em
benefício dos Estados e dos Municípios.
Nós comemoramos ontem, Sr. Presidente, o Dia Nacional da Defensoria Pública. Através de requerimento
da Senadora Ana Amélia, esta Casa realizou Sessão Especial para celebrar a data de uma das mais importantes
instituições da República, que merece ser lembrada não só por nós, mas por todos os brasileiros.
Particularmente, tenho uma história pessoal e política de lutas em prol dos direitos humanos e dos menos assistidos socialmente. Como membro do PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido que possui como um
de seus fundamentos a defesa dos direitos humanos, não poderia deixar de vir à tribuna para, também, prestar minhas justas homenagens à Defensoria Pública, a mais jovem das instituições essenciais à Justiça, criada
pela Constituição de 1988.
Homenagear a Defensoria Pública é homenagear a própria democracia brasileira. Primeiramente porque sua criação, gestada ao longo da Assembleia Nacional Constituinte, é fruto das lutas travadas pelo povo
brasileiro pela restauração da democracia, lutas essas que culminaram com a promulgação da Carta Política de
1988. Em segundo lugar, porque não existe democracia sem justiça, e não existe justiça sem a possibilidade de
efetivo acesso a mecanismos que façam valer os direitos do cidadão. Daí a importância da Defensoria Pública,
como órgão que tem como objetivo maior garantir o efetivo acesso à Justiça aos hipossuficientes.
Quando falamos em hipossuficientes, não nos restringimos apenas à dimensão econômica. O mais importante para considerarmos o âmbito de atuação do defensor público é a vulnerabilidade da pessoa humana.
Essa vulnerabilidade possui duas outras componentes fundamentais, além da econômica: a dimensão jurídica,
que obriga o Estado a garantir a todos o direito à ampla defesa e ao contraditório, e a dimensão organizacional, que avança para o terreno dos socialmente vulneráveis. Aí encontramos, por exemplo, os consumidores,
os usuários de serviços públicos e os usuários de planos de saúde.
É importante destacar que esse escopo mais amplo de atuação da defensoria pública, avançando para
além da hipossuficiência econômica, é fruto do próprio amadurecimento da instituição. No ano de 2009, tive
a oportunidade de relatar o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que resultou na Lei Complementar
nº 132, de 2009.
Essa lei promoveu alterações profundas na Lei Orgânica da Defensoria Pública, fornecendo instrumentos para uma atuação mais eficiente dessa instituição na defesa dos direitos dos grupos mais vulneráveis da
sociedade.
De acordo com números do IBGE, aproximadamente 82% da população brasileira é potencial usuária
dos serviços da Defensoria Pública – isso se considerarmos apenas o critério objetivo da renda, que estipula
como teto a percepção de até três salários mínimos mensais. Apesar disso, a Defensoria Pública está presente em apenas 28% das Comarcas brasileiras. No meu Estado de Sergipe esse número é ainda menor – apenas
21,6% das Comarcas do Estado possuem defensores públicos.
É um «déficit de cidadania» enorme e inaceitável!
Como se não bastasse, as defensorias públicas de todo o Brasil ainda padecem com a falta de recursos
e de pessoal qualificado para atender às demandas da população. Com isso, milhares de pessoas necessitadas
deixam de receber o devido atendimento e, indefesas, se submetem a arbitrariedades, ou sucumbem diante
da violação cotidiana de seus direitos mais elementares.
Quero aqui chamar a atenção para o fato de que, apesar da inquestionável relevância da Defensoria Pública para a democracia e a prestação jurisdicional, ela não tem recebido a devida atenção por parte das autoridades, em especial no que diz respeito ao orçamento. Não podemos permitir, por exemplo, que um órgão
dessa envergadura, dessa importância, tenha seu orçamento contingenciado pelo Executivo, sob pena de solaparmos o objetivo maior do próprio órgão – a defesa e o amparo dos mais vulneráveis em nossa sociedade.
Alerto, ainda, para o fato de que o Governo Federal ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (Adin n° 5.226) contra a Emenda Constitucional n° 74/2013, que confere autonomia
administrativa e financeira para a Defensoria Pública da União (DPU). Ao fazer isso, busca cercear a atuação da
Defensoria, o que não podemos aceitar de forma alguma, porque fere um ato soberano do Congresso Nacional, que já se posicionou a esse respeito, reconhecendo a necessidade de fortalecer a Defensoria Pública da
União por meio da sua autonomia.
Enfraquecer as Defensorias é enfraquecer a própria democracia.
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Sr. Presidente, não poderia homenagear os Defensores Públicos do Brasil sem mencionar o valoroso e
hercúleo trabalho que vem sendo desempenhado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe.
Apesar das dificuldades vivenciadas pela Defensoria, os nossos Defensores lutam com grandes dificuldades. E aqui deixo alguns números, para a reflexão de V. Exªs, que bem ilustram o que estou dizendo: 89%
dos Municípios sergipanos não possuem Defensores Públicos; das 37 Comarcas do Estado, apenas 8 possuem
Defensores Públicos, que são Aracaju, Socorro, São Cristóvão, Estância, Itabaiana, Lagarto, Canindé de São
Francisco e Tobias Barreto; há um total de 100 cargos para os Defensores Públicos do Estado, mas o número de
cargos é de 84, de provimento, ou seja, 16% dos cargos existentes estão vagos. É preciso considerar ainda que
existe um enorme déficit não só em Sergipe, como em todo o Brasil. Portanto, Srªs e Srs. Senadores, a situação
da Defensoria Pública deve ser vista como uma luta em favor da democracia e dos mais pobres.
De fato, no caso específico do Brasil, a criação da Defensoria pela Constituição Federal de 1988 foi fundamental para consolidar as instituições democráticas, na medida em que sinalizou que o Brasil não toleraria
mais o arbítrio e a ditadura. Sua criação representou um sinal claro da sociedade nesta direção. Parafraseando
Joaquim Nabuco, o grande abolicionista, poderia dizer que o surgimento da Defensoria Pública é um ato verdadeiramente patriótico, porque o verdadeiro patriotismo é aquele que concilia a pátria com a humanidade.
Em certo sentido, posso afirmar que a Defensoria consolida o processo abolicionista, na medida em que
se constitui num poderoso instrumento a ser utilizado pelo imenso contingente de afrodescendentes, historicamente excluídos em nosso País. A Defensoria Pública é, portanto, um importante instrumento de resgate
de nossa perversa dívida social para com os excluídos deste País e bem demonstra que caminhamos a passos
largos em consonância com a evolução do nosso tempo.
Temos avançado muito na questão dos direitos humanos, em todas suas dimensões, mas ainda há muito
por fazer. Precisamos sonhar com o dia em que não será mais necessária a existência da Defensoria, nem mesmo do Poder Judiciário, porque todos os direitos serão respeitados, protegidos, e viveremos numa sociedade
pacífica, justa e solidária, onde o homem não seja mais o “lobo do homem”, na expressão imortalizada pelo
célebre filósofo Thomas Hobbes. Esse é o nosso ideal, o ideal do Partido Socialista Brasileiro. Mas até lá, há um
grande caminho ainda a percorrer.
Parabéns à Defensoria Pública e a todos os seus servidores. É o que desejo em meu nome e em nome de
todos aqueles que compõem o Partido Socialista Brasileiro nesta Casa.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Questão de ordem, 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, são 16h20min. Está
na hora de começarmos a Ordem do Dia, porque os Senadores chegam aqui às 16 horas, conforme, e eu acho,
Sr. Presidente, que nós tínhamos que ter uma reunião de líderes para que começássemos às 16 horas em ponto, para a gente não protelar muito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu agradeço ao Senador Omar. Concordo. Vou convocar para a próxima semana, no início da próxima semana, uma reunião com todos os líderes
partidários para nós estabelecermos com mais rigidez o horário para nós efetivamente começarmos a Ordem
do Dia.
Eu queria comunicar à Casa que nós realizamos hoje, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Eduardo Cunha, uma importante reunião com os Governadores dos nossos 27 Estados
e do Distrito Federal para discutir alternativas para o pacto federativo e em particular o financiamento de setores sensíveis à população, como segurança, saúde, educação, além das dívidas dos Estados e do desenvolvimento regional.
Entre os principais pontos da reunião, como já foi colocado aqui pelo Senador Blairo Maggi, pela Senadora Ana Amélia e por outros vários Senadores, nós destacamos, primeiro, a necessidade de a União assumir
responsabilidades em relação à segurança pública, que é objeto de Proposta de Emenda Constitucional que
tramita nesta Casa, que está inclusive na nossa pauta.
Amanhã, às 11 horas, eu irei ter com o Presidente da Câmara dos Deputados uma reunião para que nós
possamos, complementarmente, estabelecer dessa pauta federativa alguns itens que prioritariamente tramitarão no Senado e terão a sua tramitação complementar na Câmara e outros que tramitarão na Câmara e complementarmente concluirão a tramitação aqui no Senado Federal.
Nós anunciamos também a criação de um grupo permanente de Senadores e Senadoras para acompanhar a tramitação, o dia a dia, novas propostas e novas sugestões desses temas do pacto federativo.
Designamos dois Senadores, o Senador José Serra e o Senador Romero Jucá, e o Presidente da Câmara
designou dois Deputados, o Deputado Danilo Forte e o Deputado André Moura, para sintetizarmos essa reunião de hoje, que foi, sob todos os aspectos, muito positiva.
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Eu fiz questão de agradecer a participação de praticamente todos os Governadores, 23 Governadores
presentes e três Vice-Governadores.
Como todos sabem, o Primeiro-Ministro da China, que esteve ontem aqui no Senado Federal, foi ao Rio
de Janeiro e por isso o Governador do Rio não pôde vir. E tinha também uma reunião com o Governador do
Espírito Santo, Paulo Hartung, que foi um dos autores da proposta da reunião, mas acabou não podendo estar
aqui. Mas todos pediram para os Vice-Governadores. No caso do Rio de Janeiro, um Secretário da Fazenda representou o Governador do Estado.
Foi criada também, como já falei, uma comissão, que será designada por mim nos próximos dias, para
que nós possamos fazer esse efetivo acompanhamento.
Nós temos – e essa foi a média da sugestão dos Governadores – temas prioritários a serem tratados no
âmbito do pacto federativo. Primeiro, a partilha de royalties do petróleo, do gás e dos hidrocarbonetos.
Como todos sabem, nós votamos no Legislativo, depois foi vetada pela Presidente da República, nós derrubamos o veto numa sessão histórica do Congresso Nacional, e esse assunto está sub judice, porque depende
de uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
A substituição do indexador da dívida dos Estados e Municípios.
Nós votamos a substituição após vários adiamentos, depois regulamentamos. E está tramitando na Câmara dos Deputados, Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A unificação do ICMS e a criação do
fundo de compensação.
Nós já chegamos a votar a convalidação dos investimentos, que foi para a Câmara dos Deputados, e estamos aguardando tão somente o desdobramento de conversas que foram feitas com o Confaz. Isso, inclusive,
levou à abstenção do Senador Luiz Henrique no dia em que nós deliberamos sobre essa matéria coerentemente, mais uma vez eu queria frisar.
Nós temos, na nossa Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto de resolução, uma resolução que,
para ser votada, no entanto, precisará da concretização desse acordo e da definição do fundo de compensação que vai atender aos Estados.
Outra coisa que os Governadores defenderam é que nenhuma despesa fosse acrescentada aos Estados
e aos Municípios sem que nós tenhamos uma correspondente fonte de receita. Essa também é uma medida
fundamental para que nós possamos votar nessa tentativa do aprimoramento da Federação.
E a participação da União na segurança pública. Eu tive oportunidade de dizer para os Governadores
que esse foi um solene compromisso assumido pela Presidente da República na campanha eleitoral e, depois,
reafirmado pela Presidente da República no seu discurso de posse. Portanto, havia chegado o momento de
cobrarmos da Presidente da República a efetivação do seu compromisso na campanha eleitoral e no discurso
de posse.
A liberação para uso dos depósitos judiciais, que foi aprovada no Senado e está tramitando na Câmara
dos Deputados.
O financiamento da saúde de obras estruturantes de saneamento básico.
Os Governadores, sem exceção, estão preocupados com o atraso dos repasses dos recursos do Governo
Federal. Tem programa social cujo repasse está atrasado desde dezembro, desde dezembro.
Como esta Casa é a Casa da Federação, é fundamental que nós façamos um esforço conjunto com os
Governadores e com a Câmara dos Deputados para que possamos devolver a normalidade desses repasses
de recursos.
E um outro pedido unânime dos Governadores era que nós tivéssemos a retomada dos financiamentos,
porque, como todos sabem, os financiamentos dos Estados e dos Municípios dependem do aval do Governo
central, e o Governo central suspendeu a autorização desses financiamentos. Então, é evidente que Estados
que foram habituados ao financiamento... O Senador Benedito de Lira conhece a situação de Alagoas. Alagoas foi um dos nove Estados que tomaram empréstimo para custeio, e é evidente que essa bicicleta, se a União
não autorizar os financiamentos, vai parar, ela não vai, efetivamente, poder continuar.
Então, essa reunião foi muito importante, muito importante mesmo. E eu quero, mais uma vez, agradecer a presença dos Senadores e das Senadoras e agradecer aos Governadores.
Eu disse que eles não tivessem nenhuma dúvida de que essa era a colaboração do Legislativo, tanto
da Câmara quanto do Senado, com relação ao aprimoramento do pacto federativo. E disse mais. Mais do que
colaboração é o nosso dever, é o dever do Legislativo, e nós não vamos, de forma nenhuma, nos eximir dele.
Senador Lobão.
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O SR. EDISON LOBÃO (Bloco Maioria/PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente,
apenas para cumprimentar V. Exª e o Presidente Eduardo Cunha pela feliz iniciativa de reunir aqui os Governadores de Estado e os Líderes partidários para essa reunião de retomada de uma consciência em favor do novo
pacto federativo.
Não é segredo para ninguém que o País está vivendo um momento de dificuldades econômicas, mas
será ilusão grave supor que a União vai se salvar sozinha. Ou nós embarcamos nesse bote de salvamento, os
Estados e os Municípios, ou a Federação se estiola.
Portanto, Sr. Presidente, a constituição da Comissão Mista de Senadores e Deputados, feita por V. Exª e
pelo Deputado Eduardo Cunha, vem em muito boa hora também para que ela, a Comissão, acompanhe o desdobramento de tudo aquilo que foi ajustado hoje entre o Senado, a Câmara e os Governos Estaduais.
Cumprimento-o pela iniciativa, a feliz iniciativa de V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN) – Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –
Senador Ricardo Ferraço.
Muito obrigado, Senador Lobão.
Senador Ricardo Ferraço.
Em seguida, vamos começar a Ordem do Dia.
A exemplo de ontem – em seguida, o Senador Garibaldi –, vamos colocar, primeiro, uma autoridade para
apreciação, para testarmos o quorum. Em seguida, começaremos a Ordem do Dia.
Senador Ricardo Ferraço, Senador Garibaldi na sequência.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero cumprimentar V. Exª pela iniciativa de trazer os Estados brasileiros para que o Senado da República
possa retomar o protagonismo dos temas que estão intrinsecamente relacionados com aquela que é, talvez, a
nossa mais importante responsabilidade, que é representar os nossos Estados. Não é sem outra razão, Sr. Presidente, que a Constituição Federal define e proclama o Senado Federal como a Casa dos Estados. Por que é
que temos aqui três representantes por cada Estado? Porque ao Senado cabe a construção do equilíbrio federativo, da solidariedade federativa. Aqui, no Senado, o meu pequeno, mas forte Estado do Espírito Santo, vale
tanto quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, quanto Minas Gerais. Então, quando V. Exª toma essa iniciativa e convida os nossos Governadores, para que possamos colocar de pé uma pauta, com objeto, isso resgata
aquilo que está na essência da nossa atividade parlamentar. Fico entusiasmado e motivado porque V. Exª nos
convoca, nos mobiliza para essa tarefa.
Agora, Sr. Presidente, na vida, é necessário que tenhamos consciência daquilo que estamos fazendo. Não
temos o direito de frustrar, temos o direito de até surpreender. Digo isso porque tomo as palavras do ex-Senador e Governador Pedro Taques, que foi muito saudada por V. Exª, na direção de que não pode haver ausência
de vontade e determinação política, para que possamos seguir adiante com essa pauta federativa e, também,
porque, em outros momentos, o Senado tentou, mas não conseguiu atravessar a rua. O que me deixa muito
confiante, neste momento em que V. Exª traz este tema com este vigor, inclusive designando para coordená-lo
pelo Senado, entre outros, dois experientes Senadores, como é o caso dos Senadores José Serra e Romero Jucá,
é a convicção de que podemos estar colocando de pé uma pauta que possa dar respostas aos nossos Estados.
É a manifestação de apoio à iniciativa de V. Exª e a minha confiança de que, agora, possamos levar adiante
e, muito mais do que frustrar, possamos surpreender com determinação política e tornar efetivo aquilo que
estamos há tempo querendo colocar de pé.
Cumprimentos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concordo em gênero, número e grau. Se tivermos um entendimento a fazer, que prioritariamente seja o
entendimento do fortalecimento da Federação. Esse é o papel constitucional do Senado Federal.
Senador Garibaldi, Senador Cristovam e Senadora Lúcia Vânia.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (Bloco Maioria/PMDB – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei breve porque precisamos iniciar a Ordem do Dia.
Eu queria assinalar que já no meu terceiro mandato de Senador essa reunião de hoje dos governadores
foi uma das reuniões mais importantes que já presenciei nesta Casa. Porque o que se verificou, em primeiro
lugar, foi que os governadores mostraram uma união. Afinal de contas, nós poderíamos ter aquela divergência
de ordem regional, mas os governadores aqui vieram afinados, absolutamente convergindo para a defesa das
mesmas teses. E, diga-se de passagem, não foram defendidas teses, porque tese fica muito no campo acadêmico. Defenderam-se propostas objetivas como aquelas que foram apresentadas pelos governadores.
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O que acho, Sr. Presidente, é que ao Poder Executivo resta agora estabelecer, de qualquer maneira, uma
interlocução para que não tenhamos de um lado o protagonismo do Poder Legislativo e do outro lado o Poder
Executivo absolutamente acuado. Por isso é que nós esperamos que o Pacto Federativo possa ter agora uma
nova modelação, possa ter um diálogo mais produtivo.
Saúdo a iniciativa de V. Exª, a colaboração do Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Eduardo Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero me somar, também, ao que falou o Senador Ricardo Ferraço, parabenizando-o pelo evento de hoje
de manhã. Realmente foi um grande momento.
E, como ele também disse, precisamos levar isso adiante, não precisamos ficar apenas em um evento
passageiro. E aí a ideia é discutirmos o federalismo brasileiro, a reconstituição da Federação, e eu sugiro a partir
de como resolver problemas específicos.
Qual é a melhor organização federativa para termos uma sociedade com boa distribuição de renda entre Estados e Municípios?
Qual é a melhor federação para termos um sistema de saúde que funcione?
Qual é a melhor forma de organização federal para garantirmos que a criança brasileira tenha uma boa
escola, independentemente da cidade onde ela nasceu, sem ela pedir, onde ela mora, sem ela escolher?
Eu creio que lutar por um novo Pacto Federativo é algo fundamental para resolver os problemas, para
isso tem-se que subordinar a lógica da busca da nova Federação ou de um Pacto Federativo, conforme a solução dos problemas que queremos enfrentar.
É isso que eu quero dizer e acho que o Senado, com a sua liderança, está encontrando, está preenchendo
uma brecha que outras instâncias das lideranças nacionais não estão conseguindo. E eu espero que possamos
cumprir o nosso papel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Oposição/PSDB – GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de cumprimentá-lo e dizer-lhe que V. Exª, nesta manhã, deixou esta Casa animada.
Acho que ali, naquela reunião, nós pudemos mostrar que a União não vencerá essa crise engessando os
Estados e esta Casa poderá colaborar enormemente para que os Estados possam sair à frente e ser parceiros
da União na superação dessa crise.
E quero ressaltar aqui, Sr. Presidente, o papel do Senador José Serra. Estive ao lado dele durante toda a
reunião, na qual ele dedicadamente anotava o pleito de cada Governador. Ao falar, ele pôde apresentar soluções efetivas. Acho que ele colabora enormemente com esta Casa, dando um tom diferenciado, mostrando
objetividade, mostrando, acima de tudo, que nós podemos realmente ajudar a superar essa crise, fazendo proposições e com a independência do Parlamento.
Quero cumprimentar V. Exª por essa nova fase que estamos vivendo aqui. Essa independência vai-nos
ajudar muito a colaborar com o País e colaborar com a superação dessa crise.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos à Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item Extrapauta:
PARECER Nº 192, DE 2015
Parecer nº 192, de 2015, que teve como Relator o Senador Valdir Raupp, sobre o Ofício 52, de 2015
(nº 870 na origem, da Câmara dos Deputados), submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Gustavo do Vale Rocha para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, nos
termos do art. 130-A da Constituição Federal.
Discussão do Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Parecer, nós declaramos encerrada a discussão.
Eu, mais uma vez, peço aos Senadores e às Senadoras que, por favor, venham ao plenário. Nós vamos
apreciar o nome da Câmara dos Deputados, indicado para o Conselho Nacional do Ministério Público.
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Discussão do Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Parecer, declaramos encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Essa votação precisa, como todos sabem, de maioria absoluta.
Eu faço um apelo, Senador Dário Berger, aos Senadores, aos Líderes, para que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos apreciando a indicação da Câmara dos Deputados para o Conselho Nacional do Ministério
Público.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para
registrar que recebi, há poucos instantes, no gabinete da Liderança, estudantes da Universidade Católica de
Brasília que, assim como tantos outros milhares de estudantes brasileiros, aflitos, angustiados com a incerteza
provocada pelo Governo Federal em relação ao Fies.
Milhões de jovens brasileiros acreditaram e depositaram seus sonhos de conquistar uma vida melhor,
de alcançar uma profissão com o programa do Governo Federal. Abruptamente, esse programa é suspenso
sem que haja qualquer explicação convincente. Pelo contrário, o Governo da Presidente Dilma Rousseff, do PT,
mentiu para os estudantes brasileiros quando, num primeiro instante, alegou a velha e conhecida desculpa
de falha no sistema de inscrição. Posteriormente, abriu-se, também de forma falsa, um novo prazo para que os
estudantes pudessem tentar suas inscrições.
Mais recentemente, o próprio Ministro da Educação declarou, em entrevista coletiva, que não havia mais
recursos para novos financiamentos.
E especificamente, em relação a esses estudantes da Universidade Católica de Brasília, a Universidade informa que, até o próximo dia 29, será dada uma resposta final para a tentativa de continuidade do financiamento.
Causa surpresa para esses estudantes o fato de um grupo parcial deles ter consigo o refinanciamento,
ou seja, a reinscrição no programa, e a maioria ter sido excluída dessa possibilidade. E a estranheza é causada
porque a razão apresentada pela Faculdade de não abertura de novas inscrições ou de revalidação do financiamento já contratado é de que ela teria praticado um reajuste maior do que o autorizado pelo Governo Federal.
Esse monitoramento, essa política intervencionista do Governo Federal tem causado vários danos para
as relações de uma livre economia como a nossa.
Mas a pergunta que se faz: ora, se a justificativa era de que o reajuste foi maior do que o autorizado pelo
Governo Federal, por que alguns alunos conseguiram o refinanciamento e outros não? Qual o critério, então,
que foi utilizado?
Então, é preciso que o Ministério da Educação definitivamente adote uma postura de respeito aos estudantes brasileiros. Não é possível mais que sonhos sejam destruídos dessa maneira.
Deparamo-nos com faces de jovens em estado de angústia permanente, de incerteza constante, por não
vislumbrar um futuro com o mínimo de segurança. E é preciso que providências urgentes sejam adotadas para
que não se leve ao erro, não se conduza enganando tantos sonhos de milhões de jovens brasileiros.
Então, fica mais uma vez, como já aconteceu em tantos outros instantes, pela palavra de outros Senadores e Senadoras desta Casa, o protesto, a nossa indignação contra esse ato a mais de desrespeito e de desprezo
do Governo Federal com os estudantes brasileiros através do Fies.
Aproveito, Sr. Presidente, o intervalo da votação para dirigir, se possível, uma indagação a V. Exa e também
ao Secretário-Geral da Mesa quanto ao envio do ofício às Lideranças informando a proporcionalidade para a
instalação da CPI dos Fundos de Pensão.
Então, faço a indagação, Sr. Presidente, se há prazo já estabelecido por V. Exª, pela Mesa, para comunicar
às Lideranças Partidárias a proporcionalidade dos partidos na CPI dos Fundos de Pensão.
A CPI já foi lida, no plenário, e as assinaturas já foram confirmadas. O ato subsequente é a informação,
por essa Presidência, da proporcionalidade dos partidos, para que os Líderes possam indicar os seus membros
que comporão a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão.
Indago a V. Exª se já existe uma previsão para informação desta proporcionalidade.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – A Mesa já deve ter, porque esta é uma
medida automática: o pedido aos Líderes Partidários da indicação dos nomes que comporão essa comissão
parlamentar de inquérito, que foi criada por requerimento do número mínimo de Senadores, para investigação.
Se a Mesa ainda não tomou a providência, eu determino que, por favor, tome a providência com relação
ao que pede o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Agradeço a presteza, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Aproveitando este momento, Sr. Presidente, em que os Srs. Senadores estão votando, eu desejo registrar, com enorme
entusiasmo, de forma afirmativa, o acerto da Ministra da Agricultura, Kátia Abreu, em relação ao anúncio que
fez ontem de que publicará instrução normativa suspendendo os efeitos de uma autorização que foi concedida
pelo Ministério da Agricultura autorizando o nosso País a importar café verde, café cru do Peru, Sr. Presidente.
Há 200 anos o País cultiva a atividade do café. É uma atividade hegemonicamente dominada e liderada
pela propriedade de base familiar, Sr. Presidente, sobretudo no meu Estado, onde, pelo menos, 350 mil postos
de trabalho são gerados pela cafeicultura.
Pois bem, Sr. Presidente, surpreendeu-nos, no dia 30, a publicação do Ministério da Agricultura. Historicamente, há 200 anos, o nosso País cultiva café, e nunca, nunca, em nossa história, o Brasil autorizou a importação de café verde.
Nós levamos um conjunto de preocupações à Ministra Kátia Abreu, preocupações que não foram só
minhas, preocupações que são do Conselho Nacional do Café, que é presidido pelo Deputado Silas Brasileiro,
com a participação do Deputado Evair de Melo, do Deputado Carlos Melles. Enfim, de todos os movimentos e
entidades que defendem a cafeicultura, alertando para os riscos de importarmos café verde: fisco fitossanitário, Sr. Presidente; risco de concorrência desleal; risco de jogarmos o preço do café para baixo, enfraquecendo
a cafeicultura e a economia de milhões de brasileiros que vivem em razão do café, Sr. Presidente.
A Ministra Kátia Abreu, tão logo tivemos esse diálogo, reconheceu a necessidade de revisar a instrução
normativa e anunciou ainda ontem que estará publicando, esta semana, outra instrução normativa, revogando os efeitos da anterior.
Quero fazer esse registro por absoluto reconhecimento da sensibilidade e da visão que teve a Ministra
e Senadora Kátia Abreu.
De igual forma, quero agradecer à Senadora Ana Amélia, Presidente da Comissão de Agricultura, porque
foi com base em um debate feito na Comissão de Agricultura do Senado que nós suscitamos o tema e levamos
o debate até a Ministra Kátia Abreu.
A participação da Senadora Ana Amélia e a participação do Senador Moka foram decisivos para que nós
pudéssemos alcançar esse êxito. E julgo ser esse um registro do maior merecimento e reconhecimento à ousadia e à determinação da Ministra Kátia Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Donizeti, com a palavra V. Exª.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, peço a palavra apenas para fazer um registro que considero importante.
Hoje, faz 26 anos daquele que pode ser considerado o último evento da Marcha para o Oeste, iniciada
por Getúlio Vargas e continuada por Juscelino Kubitschek: o aniversário da nossa capital do Tocantins, a cidade de Palmas.
Quero registrar com muita alegria que hoje, 20 de maio de 2015, é o aniversário de 26 anos de fundação
da nossa querida cidade de Palmas, capital do Tocantins, que reputo ter sido o último evento da Marcha para
o Oeste, iniciada por Getúlio Vargas e continuada por Juscelino Kubitschek.
Planejada para ser inesquecível, a cidade foi criada juntamente com o Estado, pelos arquitetos Luís Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho;e hoje é uma das que mais crescem no País.
Lembrando um pouco da história, vale registrar que o nome da capital foi escolhido numa alusão à Vila
de São João da Palma, fundada em 1809, nas confluências do Rio da Palma e Paranã, que depois se tornou Paranã, sede do primeiro movimento separatista da região em 1821.
Ainda um grande canteiro de obras, Palmas substituiu a capital provisória do Estado, montada na cidade
de Miracema do Tocantins, e passou a funcionar em 1º de janeiro de 1990.
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Localizada às margens do Rio Tocantins, Palmas foi projetada, investida de modernidade e ambientada
em uma filosofia ecológica e humanista onde o homem possa conviver em harmonia com a natureza.
Hoje, aos 26 anos, nossa capital tem uma população, estimada pelo IBGE, de 265 mil habitantes. Com
forte comércio, universidades e uma boa infraestrutura, experimenta um extraordinário desenvolvimento econômico e social e encanta os visitantes pela beleza da Serra do Carmo, da Serra do Lajeado, suas cachoeiras e
as praias à beira do lago formado pela Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. É uma série de praias artificiais à beira desse lago.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar aqui esta data e parabenizar nossa capital em sua tão breve trajetória de vida. Gostaria também de parabenizar e homenagear o povo tocantinense, que constrói com seu suor
e trabalho não apenas a capital, mas também o próprio Estado do Tocantins.
Palmas, aos 26 anos, possui um passado nobre e um futuro desafiador pela frente. Estejam certos de que
este Senador participará lutando pela construção desse futuro.
Era o que tinha para dizer.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de pedir o registro deste breve comunicado nos Anais da história do Senado
Federal.
Parabéns, Palmas! Parabéns, Estado do Tocantins!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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, 51; NÃO, 20.
Está, portanto, aprovado o nome de Gustavo do Vale Rocha para compor, em nome da Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional do Ministério Público. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Item 1 da pauta.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2015
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2015 (proveniente da Medida
Provisória nº 665, de 2014), que altera as Leis nºs 7.998, de 11 de janeiro de 1990, regula o programa do
seguro-desemprego, o abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, 10.779, de 25
de novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, e a 8.213, de
24 de julho de 1991 revoga as Leis nºs 7.859, de 25 de outubro de 1989, e 8.900, de 30 de junho de 1994,
e dá outras providências.
O Parecer nº 6, de 2015, da Comissão Mista, que teve como Relator o Senador Paulo Rocha e como
Relatora revisora a Deputada Gorete Pereira, pela aprovação da Medida Provisória, e parcialmente a
parte das emendas nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2015, que apresenta, e pela
rejeição das demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram apresentadas à medida provisória 239 emendas; o projeto de lei de conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 7 de maio, com Emenda de Redação nº 1, aprovada em Plenário; o prazo de vigência de 60 dias
foi prorrogado por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 10, de 2015, e se
esgotará em 1º de junho; o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2015, foi lido no Senado Federal em 12 de maio.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à apreciação da matéria.
Vou conceder a palavra em primeiríssimo lugar ao Senador Paulo Rocha, Relator da matéria.
Com a palavra o Senador Paulo Rocha.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Peço a inscrição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está inscrito, Senador Ricardo Ferraço, com a aquiescência do Senador Paulo Rocha; Senador Aloysio Nunes Ferreira, Senador Humberto
Costa, essa é a ordem, Senador Lindbergh Farias, Senador Donizeti Nogueira, Senador Cássio Cunha Lima, Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – Sr. Presidente, inscreva-me, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque, Senador
Ricardo Ferraço, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Senador Valadares
também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
Por economia processual, se nós pudéssemos simplificar a discussão, seria muito bom.
Concedo a palavra ao Relator, Senador Paulo Rocha
PARECER Nº 195, DE 2015–PLEN
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT – PA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a minha intervenção é rápida, até porque já foi produto de grande discussão na Comissão Mista, em
que foi aprovado o meu relatório e em que fizemos diversas audiências não só com as centrais sindicais, mas
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com especialistas da área do que trata o tema da medida provisória, como também com o Governo. Cerca de
quatro Ministros do Governo foram ouvidos. Portanto, houve uma discussão ampla de conhecimento da Casa.
Vou resumir, a medida provisória trata de três temas importantes que propõem mudanças no seguro-desemprego, no abono salarial e no seguro-defeso dos pescadores artesanais.
Quero dizer, inclusive – e estão aqui presentes várias lideranças sindicais –, Sr. Presidente, que eu me propus a ser Relator dessa medida provisória, porque eu acho que o Governo errou, na medida em que mandou
a medida provisória, sem discutir com os trabalhadores, sem discutir com as lideranças das centrais sindicais
e sem discutir com os interessados no assunto. E me propus, portanto, a fazer um processo de negociação.
Antes de processar o meu voto. Vou resumir, portanto, o que propus e que foi aprovado na Comissão Mista
e também na Câmara Federal. O meu encaminhamento aqui, portanto, é para aprovar a medida provisória, como
foi aprovada no meu projeto de reversão na Comissão Mista e também como foi aprovada na Câmara Federal.
O Governo, tratando-se do seguro-desemprego, propôs que se passasse para 18 meses o acesso ao seguro-desemprego. Qual foi minha proposta? Na concepção da relação capital e trabalho, desde a CLT, passando
pela Constituição e passando pelas leis na relação capital-trabalho, na relação dos direitos trabalhistas, existe a
anualidade, a questão de um ano como referência para as conquistas dos direitos dos trabalhadores – é assim
o décimo terceiro, são assim as férias, é assim o acesso ao direito previdenciário.
Então, o que propus? Que o seguro-desemprego fosse conquistado a partir de um ano de trabalho. E,
daí, fiz uma tabelinha: a cada um ano trabalhado, haveria o direito ao primeiro pedido de seguro-desemprego;
para o segundo pedido, seriam nove meses trabalhados durante os 12 anos; e seriam necessários seis meses
para o terceiro pedido em diante. Então, foi essa modificação que fiz, não assumindo a proposta do Governo
de 18 meses, e fiz, portanto, em um ano, o primeiro pedido.
Na questão do abono salarial, a conquista do abono foi de que quem trabalhasse um ano teria direito a
mais um abono salarial, aqueles que ganhassem salário mínimo. O que foi que fiz? Fiz exatamente aos moldes
do que trata a questão do décimo terceiro: trabalhou um mês, tem direito a um doze avos; trabalhou cinco
meses, cinco doze avos; e assim por diante.
Há uma questão que foi colocada a pedido do Governo de que, para existir essa conquista do abono, teria
que haver uma carência de três meses. E faz referência à questão do contrato de experiência, porque qualquer
contrato de trabalho tem um contrato de experiência que começa com os três meses. Portanto, o abono está
colocado, tem direito a um doze avos, mas com uma carência de três meses, para ter acesso ao abono salarial.
Na questão do seguro-defeso – uma matéria trabalhada em que nós não mudamos nada, embora o
Governo quisesse mudar um conjunto através da medida provisória –, o que foi que eu fiz? Chamo a atenção
do Senador José Serra, porque, quando éramos Deputados, na época da regulamentação da Constituição,
quando chegamos aqui, no mandato seguinte, tratamos dessa questão. O então Deputado José Serra tratou
da questão do seguro-desemprego, e a questão do seguro-defeso foi incluída na lei que trata a questão do
seguro-desemprego.
Portanto, o seguro-desemprego tinha uma visão que era uma mediação entre a questão ambiental e
a procriação do pescado. Para proteger o pescador artesanal na época do defeso, na época da piracema, na
época da procriação, que são quatro meses, nas várias espécies, teriam direito a esse seguro-defeso, que não
era um desemprego formal, mas era uma proteção, já que o trabalhador artesanal poderia ficar impedido de
pescar naquele período por causa da reprodução, da procriação do pescado. Então, criamos o seguro-defeso.
E o Governo estava propondo modificação nessa lei: para poder ter acesso, teriam de comprovar serem
pescadores artesanais por três anos, e a lei que tínhamos aprovado dispunha um ano. Portanto, eu não fiz nenhuma modificação, mantive tudo que estava colocado na lei – um ano –, porque, para provar que é pescador
artesanal, não precisa de tempo, de um ano, de dois, de três. Tem de ser comprovado através das colônias de
pescadores, através da associação de pescadores, enfim, através do sindicato. Mantive, portanto.
Houve uma mudança, para proteger e melhorar ainda mais para o pescador artesanal: tirei do Ministério
do Trabalho e trouxe para o Ministério da Previdência. Por quê? Houve muito desvio na questão do seguro-desemprego, porque entrou muita gente que não era pescador artesanal em acesso ao seguro-defeso.
Aí o que foi que nós fizemos? Trouxemos para o Ministério da Previdência, pois, no Ministério da Previdência, já há uma lei que criou o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E isso significa que é só pegar o
cadastro dos pescadores, que é fornecido pelas colônias, combinado com o Ministério da Pesca, e todo ano o
Ministério da Previdência faz o batimento com os vários cadastros – cadastro dos taxistas, cadastro dos mototaxistas, cadastro dos funcionários públicos municipais, cadastro dos aposentados – e assegura, portanto, a
proteção ao seguro-desemprego para o real pescador artesanal. Acho que melhorou muito esta questão do
seguro-defeso.
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Uma explicação em relação ao seguro-defeso, do pescador. Estão dizendo que está se exigindo nota fiscal
para poder ter acesso e provar que é pescador – não é verdade. Sobre a nota fiscal, esse é um processo que está
na lei, desde a lei dos aposentados rurais. O que vale é o que está na lei: o pescador artesanal tem que pagar uma
taxa anual de R$39,00 hoje, que assegura o direito ao seguro-defeso. Então, não existe exigência de nota fiscal.
Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na questão ainda do seguro-defeso. Havia uma proibição
de que o pessoal que tem direito à Bolsa Família também estaria proibido. Nós mudamos isso e asseguramos
o que está já na lei e nas portarias de governos em relação aos direitos sociais.
Onde houver dualidade, o beneficiário opta pelo maior. Então, na época do seguro-defeso, como é maior
que Bolsa Família, ele ganha os quatro meses de seguro-defeso, e depois volta a ganhar o salário-família durante o resto do ano. Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, eu fui capaz nessa negociação, tanto com
o Governo, numa negociação dura, quanto com os trabalhadores, de assegurar o direito dos trabalhadores,
porque eu tinha essa visão de que o ajuste...
Embora concedamos que a economia precisa passar por um ajuste, não poderia ser sobre os direitos e
os interesses dos trabalhadores. Assegurei, portanto, isso. Não há nenhuma perda de direito dos trabalhadores,
apenas correções das exigências mais firmes, para que não haja desvios na conquista desses direitos. E apontamos, portanto, as condições de o Governo fazer o seu ajuste sem prejuízos dos direitos dos trabalhadores.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, acho que é possível a gente aprovar, como já foi aprovado na
Câmara e na Comissão Mista, este projeto que vai assegurar o direito dos trabalhadores e que aponta também
para que o Governo faça os seus ajustes sem que seja sobre os direitos dos trabalhadores.
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Rocha.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Apoio Governo/PT – PA) – Desculpe.
Por uma questão de redação, na verdade quando tratava da questão dos assalariados rurais – que tentei
pôr, mas não foi possível –, eu trouxe para dentro da medida provisória, da lei de conversão, a lei que já protege os assalariados rurais neste momento. Na hora da transferência, houve um erro de redação que eu já pus
na Mesa, para fazer apenas correção de redação neste processo.
Obrigado, Sr. Presidente.
São as seguintes as emendas apresentadas pelo Relator:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
O Senador Paulo Rocha concluiu o seu pronunciamento com a apresentação das Emendas nº 240 e 241
de Redação.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Senador Paulo Rocha concluiu um laborioso parecer em que
aplica todo o seu talento para justificar uma medida que, de tão absurda, não chega sequer a ser um erro, ela é
tão descolada das necessidades reais do País, tão inadequada à situação por que vivem hoje, por que passam
hoje, os assalariados do Brasil, que não chega sequer a ser um erro.
A Presidente Dilma, ontem, na televisão, Srs. Senadores, defendendo o chamado ajuste fiscal – e esta é
uma das medidas que compõe o chamado ajuste fiscal –, disse que a finalidade disso era colocar as finanças
públicas em ordem. Ela confessa, assim, que mentiu. Mais uma vez, confessa que mentiu, que foi leviana, durante a campanha quando dizia que as finanças públicas estavam em ordem. Se é preciso colocá-las em ordem
é porque elas estavam absolutamente desordenadas, bagunçadas, como já sabíamos em outubro de 2014.
Srs. Senadores, o Governo submete ao Congresso essa medida provisória que restringe o acesso dos
trabalhadores brasileiros, dos assalariados brasileiros ao seguro-desemprego e ao abono salarial exatamente
no momento em que o desemprego aumenta no País. Vejam o contrassenso: o desemprego aumenta, e a Presidente Dilma pretende o apoio do Senado Federal agora para restringir o acesso ao seguro-desemprego e ao
abono salarial, tirando daqueles que mais precisam.
Enquanto isso, o próprio Governo da Presidente Dilma contribui, como poucos governos na história deste País, para o enriquecimento do setor financeiro do Brasil.
Ontem, aqui dessa tribuna, me referi ao fato de que o Governo Federal pleiteava o aumento do endividamento do BNDES em face ao Tesouro de R$50 bilhões; R$50 bilhões para que o BNDES empreste para empresas
brasileiras a uma taxa de juros que é menor que a metade daquilo que o Tesouro Nacional paga quando capta
os recursos para fazer esse empréstimo. É dinheiro subsidiado para as empresas brasileiras.
Não que eu seja contra o empréstimo subsidiado para empresas, desde que tenham a necessidade, o
desejo, a vocação para investimentos que aumentem a nossa capacidade produtiva, que contribuam para a
expansão da nossa infraestrutura. Acontece, Sr. Presidente, que até agora já foram mais de R$400 bilhões para
o BNDES, e a produtividade, o nível de investimento no Brasil só faz cair.
A Presidente Dilma prometeu que, ao final do seu primeiro ano de governo, a taxa de investimento no
Brasil estaria em torno de 23%. Está chegando agora aos 17%; e a infraestrutura, em “pandarecos”, como todos
nós sabemos.
O Governo do PT aumentou, fez aumentar a taxa básica de juros de 11% para 13,25% – é a taxa Selic,
Senador Jader Barbalho. O primeiro aumento começou logo depois das eleições; passou, depois das eleições
até hoje, de 11% para 13,25%. No período de sete meses, essa elevação resultou num aumento da dívida pública de R$35 bilhões. Aumenta-se a taxa básica de juros para alimentar, para satisfazer o apetite do capital
financeiro, daqueles que vivem de emprestar dinheiro a juros para o Governo Federal – R$35 bilhões! Enquanto isso, retiram-se direitos dos trabalhadores, aqueles direitos que a Presidente Dilma disse não retiraria “nem
que a vaca tossisse”.
Comparem, Srs. Senadores: R$35 bilhões, que foi o total do aumento da dívida pública com o aumento
da taxa de juros; e R$14 bilhões, que é quanto o Governo pretende economizar se aprovarmos essas medidas
provisórias. É menos da metade daquilo que o Governo fez, promovendo aumento da taxa de juros, para alimentar a ganância do capital financeiro, através de mil mecanismos, como, por exemplo, as operações compromissadas, os swaps cambiais.
Os swaps cambiais, foram concebidos como um mecanismo para proteger os exportadores das variações de câmbio; só os swaps cambiais foram R$20 bilhões de prejuízo registrado no balanço do Banco Central.
Nós já somamos, portanto, R$35 bilhões do aumento da dívida pública, com a taxa de juros, com a Selic passando de 11% para 13,5%, e o prejuízo registrado no balanço do Banco Central com as operações de
swaps cambiais, R$20 bilhões entre janeiro e abril. Somamos as duas quantias e chegamos a R$54 bilhões. E o
Governo pretende, agora, Sr. Presidente, mediante medidas provisórias que dificultam – e, em alguns casos,
impossibilitam – o acesso ao seguro-desemprego, economizar R$14 bilhões.
Havia sempre alguma coisa errada no mercado de trabalho. Havia algo inquietante nos números que
nos eram fornecidos pelo Governo. A Presidente e o Governo diziam que o nível de emprego no Brasil era alto,
quando cresciam em níveis exponenciais as despesas com seguro-desemprego e das bolsas sociais. Nunca o
Governo veio a público para explicar o que estava acontecendo.
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É verdade que a taxa média de emprego no Brasil estava em torno de 7%, 6%, mas o desemprego entre
os jovens de 17 a 24 anos beirava os 18%.
Agora, exatamente no momento em que a economia começa a dar sinais inquietantes de que a ilusão
acabou e o desemprego bate à porta das famílias, o Governo vem com novas exigências para o acesso ao seguro
desemprego. Uma exigência, inclusive, absurda: exige que, o desempregado esteja matriculado no Pronatec.
O Pronatec está quebrado! Aliás como o FIES, o Ciência sem Fronteiras, enfim a Pátria Educadora
Srs. Senadores, esse mesmo Governo que corta direitos dos trabalhadores é o Governo cativo dos apetites do capital financeiro. Já dizia um líder político importante, o finado Leonel Brizola, que o Governo do PT
é como uma galinha que cacareja para a esquerda, mas que bota ovos na direita. É isso o que acontece com
o atual Governo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho confiança de que o Senado da República – Senadores da oposição e Senadores da Base do Governo – não vai aprovar essa medida provisória. Nós haveremos de rejeitá-la
para dizer ao Governo da Presidente Dilma que, se é preciso consertar a economia – a economia que ela estragou –, não se pode fazê-lo ao preço de aumentar a recessão, de aumentar as dificuldades do povo trabalhador,
sem que se apresente nenhuma perspectiva de futuro.
Combater o desequilíbrio fiscal com aumento de juros, com aumento de tributos e retirando direitos dos
trabalhadores só fará agravar a situação de letargia em que se encontra a economia brasileira.
Está na hora, Senhora Presidente da República, de demonstrar liderança, capacidade de agregação. Não
basta haver um bombeiro, como o Sr. Joaquim Levy, tentando apagar o incêndio com gasolina. Precisa haver
um bombeiro, sim, mas precisa haver também engenheiros, arquitetos, encanadores, pedreiros, para reconstruir a casa.
Essa convocação é o que se espera de alguém que lidera um país na Presidência da República.
Me lembro, Sr. Presidente, de quando o Presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato. Nós estávamos com a reforma da Previdência a meio caminho. O Presidente Lula chegou à conclusão de que era preciso
concluí-la, e havia a oposição do seu próprio Partido.
O que fez o Presidente Lula? Eu era Deputado Federal pelo PSDB. Ele convidou a nossa Bancada, que
era liderada pelo Deputado Jutahy Magalhães, para uma reunião na casa do Presidente da Câmara, onde nós
discutimos o que era preciso fazer para completar a reforma e também colocamos claramente ao Presidente
a necessidade de se manter em vigor aqueles pilares que haviam sustentado a recuperação da economia, a
recuperação da credibilidade do País durante o governo Fernando Henrique. Foi um gesto de estadista.
Não basta ser eleita com os truques de um marqueteiro, falando mentiras para o País, para que a pessoa
investida na Presidência se transforme num estadista.
Esse ajuste fiscal acaba contribuindo também – me referi a isto ontem – para aprofundar a degradação
política do nosso País e das relações entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Quantos e quantos cargos
não foram distribuídos para tentar obter o apoio da maioria parlamentar para a aprovação dessas medidas?
O Ministro da Aviação não tem mais mãos para medir, não tem mais volumes, maletas para guardar os
envelopes que lhe chegam às mãos para poder administrar as chaves da governabilidade, que são as únicas
que a Presidente sabe manejar. Na falta de aptidão, de liderança, de um projeto para o País, de um projeto de
crescimento, de desenvolvimento, recorre, pura e simplesmente, à troca de cargos públicos por votos no Congresso Nacional.
Mas eu tenho confiança de que o Senado da República não se dobrará a esses meios e haverá de rejeitar
essa medida, que é o cúmulo da insensatez e da crueldade.
Muito obrigado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu registro, com muita satisfação, a
honrosa presença, neste plenário, do Senador Papaléo, Vice-Governador do Amapá. É uma honra muito grande, Papaléo Paes, querido amigo. Hoje já tive oportunidade de dizer, é sempre um prazer muito grande tê-lo
aqui nesta Casa.
Muito obrigado, mais uma vez, Papaléo.
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente... Estou inscrito, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo, V. Exª está inscrito.
Nós temos...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Quantos inscritos, Presidente, para a votação?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós temos 19 Senadores inscritos
para discutir a matéria.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Dezenove?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Dezenove.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Eu estou em que lugar da inscrição, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª é o oitavo, logo depois do Senador Cristovam Buarque.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Estou mesmo sem prestígio com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Ronaldo Caiado é o décimo primeiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, permita-me...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, o segundo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – O décimo segundo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Décimo segundo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Meu prestígio está muito baixo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nada! Um grande abraço.
Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nós estamos, hoje, complementando uma etapa difícil, porém necessária,
para que o Brasil continue no seu roteiro de avanços, de crescimento econômico, de geração de mais empregos, de renda, enfim, no rumo de continuar a ser um País preocupado com a inclusão social e a distribuição do
fruto do trabalho produzido pelos brasileiros e pelas brasileiras.
Vivemos, hoje, um momento de dificuldades no campo econômico. Ao longo de, praticamente, sete
anos, o Governo Federal, para enfrentar as repercussões, as consequências da crise econômica internacional,
que ainda não findou – ao contrário, permanece no seu roteiro de gerar no mundo inteiro milhões e milhões
de desempregados, de produzir redução acentuada da atividade produtiva, recessão –, ao longo destes sete
anos, o nosso Governo, primeiro, com o Presidente Lula, depois, com a Presidenta Dilma, adotou um conjunto
de ações exatamente para que o Brasil não fosse colhido nessa trajetória da crise internacional, produzindo o
quadro social sombrio em que estão mergulhados, hoje, países importantes como Portugal, a Espanha, a própria França, a Grécia e, por que não dizer, mesmo os Estados Unidos.
O Governo desenvolveu um conjunto de políticas anticíclicas, estimulando o mercado interno, desonerando os impostos sobre a atividade produtiva, abrindo o crédito para estimular o consumo, viabilizando o
crescimento real do salário mínimo e da renda dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, preservando os investimentos realizados, na maior parte, à custa dos recursos orçamentários da União. Foram sete anos difíceis. Obviamente que uma política como essa precisava que o cenário internacional se modificasse, para que pudéssemos, então, ter a possibilidade de, num relacionamento comercial com os outros países, num incremento dos
investimentos, na abertura de um mercado internacional para os nossos produtos, no crescimento do valor
dos produtos que aqui geramos, pudéssemos enfrentar essa crise. Tal não aconteceu.
Alguns países que esboçam, como os Estados Unidos, uma espécie de voo de galinha, no momento em
que melhora o desenvolvimento do seu produto interno bruto, fazem isso de uma forma não sustentável. E obviamente que as condições para que o nosso País pudesse fazer um novo caminho era de que nós pudéssemos
levar a sustentação no Orçamento dessas políticas anticíclicas. Já não é mais possível. E por isso o Governo faz
um freio de arrumação exatamente para que nós possamos reconstruir a credibilidade da política econômica,
atrair investimentos num mundo onde há uma liquidez significativa e que pode gerar a vinda de recursos para
o Brasil. Mas para isso nós precisamos preservar os fundamentos da nossa economia, a nossa situação macroeconômica, aliás, restabelecida ao longo desses 12 anos de governo.
Por isso o País precisa de duas coisas importantes. A primeira, promover o equilíbrio das suas contas. Isso
é fundamental para passar credibilidade, para que os investidores nacionais e internacionais possam apostar
num clima econômico de tranquilidade e de estabilidade. E não seria outro o caminho da oposição se ganhasse a eleição. E aí onde está o farisaísmo. Vem aqui para falar de promessas eleitorais não cumpridas, mas se
estivessem no governo hoje, estariam defendendo boa parte dessas políticas, porque sabem da veracidade
do que estamos dizendo aqui. Esse é um ponto. O outro ponto é corrigir exatamente distorções que existem
ainda nos gastos públicos do nosso País.
Obviamente que essas duas medidas provisórias foram encaminhadas ao Parlamento, no meu ponto de
vista, e já tive oportunidade de dizer dentro do governo, de uma forma equivocada. Elas teriam que ter sido
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objeto de uma discussão com os movimentos sociais, de uma antecipação de uma discussão com o próprio
Parlamento, com os setores empresariais. E tenho certeza de que, se isso fosse feito, muitas das propostas que
aqui estão estariam vindo por um consenso.
Houve um equívoco na forma da condução política, mas um equívoco na forma da condução política
não elimina que essas distorções possam ser corrigidas.
Então, o objetivo é o de corrigir distorções históricas e garantir a sustentabilidade...
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Não tenho medo de vaia. Não tenho medo
de vaia. Não tenho medo de vaia.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Não tenho medo de vaia!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu queria dizer que as senhoras e os
senhores são muito bem-vindos, convidados, sempre, para que possam presenciar aqui os trabalhos do Senado.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Mas, por favor, mantenham-se em silêncio, porque o barulho não pode prejudicar o andamento dos trabalhos da Casa.
Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Não tenho medo de vaias, Sr. Presidente,
porque nós temos autoridade política para aqui defender a nossa posição.
Por quê? Porque foi nos 12 anos do Governo do PT em que o salário mínimo teve ganhos reais efetivos,
no qual nós atingimos o menor nível de desemprego da história deste País, no qual apresentamos um crescimento substantivo, no qual incorporamos milhões e milhões de brasileiros à possibilidade de viver com um
mínimo de dignidade e de serem incluídos no mercado de trabalho.
Então, portanto, eu não tenho medo de vaias, nem o nosso Governo tem medo de vaias, nem o nosso
Partido tem medo de vaias, porque nós mostramos ao Brasil uma política absolutamente diferente da que fizeram aqueles que querem vaiar.
Portanto, entendo, Sr. Presidente, que precisamos, inclusive, garantir a sustentabilidade das políticas públicas e, mais, quando nós analisamos o relatório final apresentado pelo Senador Paulo Rocha, nós vemos que
eventuais injustiças que podiam estar colocadas na medida provisória foram efetivamente retiradas.
No debate do seguro-desemprego, por exemplo, em que o Governo desejava garantir o primeiro acesso
apenas após 18 meses da pessoa efetivamente empregada e o nosso Relator fez com que isso viesse para 12
meses, acho que é algo razoável.
Nós sabemos que há contradições imensas! Como um país que tinha o menor nível de desemprego da
sua história podia ter um crescimento abissal do seguro-desemprego? Obviamente que isso era uma distorção
e obviamente que essa distorção precisa ser corrigida.
Acho que o Deputado Paulo Rocha conseguiu fazer justiça no que diz respeito a isso.
Do ponto de vista do abono salarial, também acho que a proposição de que possamos igualar a forma
de pagamento do abono salarial a regras semelhantes ao pagamento do 13º salário me parece também uma
coisa justa, até para quem tenha trabalhado mais. Se quem trabalha já num mês, um único mês, recebe integralmente o abono, há, de fato, uma distorção em relação a quem trabalhou oito ou dez meses. Acho até que
esse é um tema que podemos trabalhar junto ao Governo a possibilidade de não compor a lei final em que vai
ser convertida essa medida provisória. Também sou favorável a trabalharmos junto ao Governo a possibilidade
de esse ponto ficar para discussão e avaliação futuras.
Do ponto de vista do seguro-defeso, o que o nosso Relator fez foi apenas e simplesmente implementar
uma legislação para a fiscalização do seguro-defeso, que já havia anteriormente e permitiu acumulação, por
exemplo, com benefícios como Bolsa Família, embora não permita acumulação com benefícios previdenciários, o que é correto.
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Portanto, o valor que essa medida provisória tem hoje está muito mais no seu simbolismo do que propriamente na efetividade de gerar recursos para esse ajuste, e também o valor de estar promovendo a superação de algumas distorções históricas que o próprio movimento sindical sabe que precisavam ser superadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, em nome de uma política... E não se resume a isso, isso é tão
somente uma política de transição. Quem não se lembra, no ano de 2003 – eu era Ministro –, quando tivemos
que aplicar uma série de medidas, e quantos não acusaram o Presidente Lula de ter se rendido ao neoliberalismo, de ter feito política dentro de uma preocupação e não fazer o País crescer!
Após um ano daquelas medidas, o Brasil criou as condições para chegar aonde chegamos agora, com
tudo aquilo a que eu me referi, de emprego, de renda, de crescimento da massa salarial, de incorporação de
milhões ao mercado de trabalho e a uma vida com o mínimo de dignidade.
Estamos aqui votando não a política que é a verdadeira política do nosso Governo, mas uma transição,
um ajuste, algo que passa. Na primeira semana de junho, o Governo deverá anunciar ao Brasil um pacote de
medidas para estimular o investimento na infraestrutura, o fortalecimento de programas sociais, mas sem que
nós possamos sinalizar com essas medidas que estamos votando agora, com muita dificuldade nós vamos fazer.
Então, pelo Brasil, por essa política de desenvolvimento nacional, econômico, com distribuição da renda
e inclusão social, eu peço o voto dos Senadores e das Senadoras no projeto de conversão do Senador Paulo
Rocha. Muito obrigado a todos e a todas.
(Manifestação da galeria.)
(Soa a campainha.)
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Eu peço à
Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, peça para liberar as galerias, esvaziar as galerias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente! Presidente, me impressiona...
Sr. Presidente, me impressiona uma central sindical que defende a terceirização, que é o maior ataque contra
os direitos dos trabalhadores! Não tem moral de estar aqui.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos... Nós vamos interromper...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente! Sr. Presidente! Sr. Presidente!
Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos suspender a sessão até,
por favor, que a Polícia esvazie as galerias do Senado.
(A sessão é suspensa às 18 horas e 44 minutos e reaberta às 18 horas e 46 minutos, sob a Presidência do
Sr. Senador Renan Calheiros.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Está reaberta a sessão.
Eu concedo a palavra ao Senador Donizeti Nogueira. V. Exª tem a palavra, para discutir a matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. DONIZETI NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PT – TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a importância do momento que nós vivemos no Brasil é muito
grande, a importância daqueles que precisam se desprender da hipocrisia e acompanhar aqueles que têm a
ousadia de pensar no Brasil.
Eu sou novo aqui, nesta Casa, mas tenho acompanhado o debate. Acompanho a política desde 1986,
quando iniciei a minha militância político-partidária mais efetiva. Aprendi com meu pai, que me disse um dia,
quando eu reclamava dos colegas da escola que me criticavam ou zombavam de mim: “Meu filho, não se preocupe com isso. Esta é aquela história: o macaco, quando quer procurar rabo nos outros animais, ele se senta
no seu rabo e começa a apontar nos outros aquilo que ele tem”. A psicologia diz que tendemos, muitas vezes,
a ver no outro aquilo que somos.
Assim eu vejo este momento.
O Governo do Partido dos Trabalhadores, nesses 12 anos, agora caminhando para 13 anos, transformou
o Brasil em muitos aspectos, e, como disse aqui o Senador Humberto, muitos foram os ganhos.
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Nesses sete anos da crise internacional, as políticas anticíclicas minimizaram o impacto dessa que é uma
das maiores, se não a maior crise internacional já vivida. Uma crise que se respalda em um capitalismo financeirizado, distante da sua base produtiva, que se estende ao longo desse período.
Nesse período, é bom registrar que, enquanto a maioria dos países do capitalismo avançado, senão
todos, patrocinavam o desemprego em alta escala, o Brasil mantinha as vagas de emprego e as fazia crescer.
Hoje, precisamos fazer um ajuste.
A Medida Provisória nº 665, editada pela corajosa e determinada Presidenta Dilma, ao contrário daqueles que querem fazer parecer que ela está traindo os compromissos de campanha, não é verdade, porque a
Presidenta Dilma disse que iria combater as distorções, que iria combater os malfeitos.
E o que faz a medida provisória, bem relatada, e construído um processo para a votação, na Comissão
Mista, pelo Senador Paulo Rocha, que merece as nossas felicitações? Vem combater distorções graves no seguro-defeso, no seguro-desemprego, em uma sistemática de pensões.
E aí eu vejo que, aqueles que vêm aqui defender o emprego, ironicamente ontem combatiam a ampliação dos recursos para o BNDES, que tem por objetivo fomentar investimentos e gerar emprego.
A Medida Provisória nº 665 não pune os trabalhadores. Antes, ela busca assegurar sustentabilidade no
futuro, sustentabilidade na aposentadoria, na garantia dos direitos previdenciários de cada trabalhador e cada
trabalhadora. Mas ela vem para punir, sim, aqueles que usam de subterfúgios, fazem conluio para poder conseguir seguro-desemprego, sair do emprego e, às vezes, continuar trabalhando para o mesmo patrão sem carteira
registrada. Ela pune aqueles que frequentam a vontade de arrumar um jeitinho para se dar bem.
Então, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a Presidenta Dilma está no caminho certo. Ela está,
como disse na campanha, combatendo os malfeitos, combatendo as distorções graves que existiam ao longo
desse processo.
Nós somos de um tempo em que só tínhamos o abono salarial. Depois, veio o seguro-desemprego. Mas,
hoje, temos outros programas sociais que ajudam as famílias a ter a sua renda. Garante-se a sustentabilidade
da vida de muitas famílias neste País com outros programas. O abono salarial é só mais um complemento para
a renda daqueles que, às vezes, se encontram em situação difícil.
Por isso, eu defendo e vou votar a favor dessa medida. E gostaria de convidar os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras a ter coragem de enfrentar o momento, de pensar o Brasil.
E aí eu fico pensando quando ouço algumas coisas. Será que 12 anos faz tanto tempo assim?
Hoje, eu ouvi um nobre Senador aqui falar sobre o lucro dos bancos. Mas quem foi que deu R$1,5 bilhão
para o Banco Marka? Quem foi que patrocinou uma reforma do sistema financeiro, gastando muito dinheiro
da sociedade brasileira? E eu não estou dizendo que está errado o Proer. Eu estou dizendo que era necessário.
Eu estou reconhecendo até que pudesse ser necessário, para garantir a sustentabilidade do sistema. O que não
era necessário e nem permissível era vazar a informação para proteger alguns.
Agora é hora de fazermos alguns ajustes para o crescimento. Veja bem, parece que estamos em outro
lugar. A China está acreditando no Brasil, está trazendo grandes investimentos para o Brasil. Parece que nós
temos alguns brasileiros que não acreditam no Brasil, que não querem discutir, não querem pagar o preço de
enfrentar o momento, e aí ficam no discurso, muitas vezes, simplista, fácil de ganhar aplausos.
Agora, o Brasil não está precisando que tenhamos aplausos; agora, ele está precisando que tenhamos
ousadia, que tenhamos coragem de fazer as mudanças necessárias. E essas mudanças, eu tenho certeza, com
a responsabilidade com que a Câmara Federal votou essa medida, devolvendo aqui, para o Senado, Senador
Renan Calheiros, nosso Presidente, nós também haveremos de agir com a mesma responsabilidade perante o
Brasil e manter o texto que a Câmara nos devolveu, tão bem discutido, preparado pelo Senador Paulo Rocha.
Eu acredito! Eu acredito que os Senadores e as Senadoras, hoje, vão fazer valer aquilo de que o Brasil está
precisando, que é a aprovação desse texto substitutivo do Senador Paulo Rocha, que foi votado na Câmara e
está aqui, sob a nossa responsabilidade.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Lindbergh Farias. Com a palavra V. Exª.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Brasil mudou muito nesses últimos 12 anos. Vinte milhões de postos
de trabalho formais foram criados; 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema; tivemos um aumento
real do salário mínimo de 74%; melhoramos a renda dos trabalhadores brasileiros.
Agora, Sr. Presidente, reafirmando esse meu profundo compromisso com esse projeto político que tem
mudado o nosso País, quero trazer aqui minhas preocupações quanto ao rumo da atual política econômica,
que, ao meu ver, podem retirar conquistas que foram obtidas pelos trabalhadores nesse período.
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Digo isso porque todo mundo sabe da situação de fragilidade da nossa economia. Nós podemos estar
caminhando em direção à recessão, e, na minha avaliação, Sr. Presidente, essa política econômica que junta
um forte aperto fiscal por um lado, um outro aperto monetário, pode nos levar a um caminho que eu digo que
é de aprofundar a recessão no nosso País. Os primeiros números nós já começamos a sentir: aumento do desemprego, queda na renda do trabalhador. Na última pesquisa mensal do emprego, a renda cai 3% em relação
a março do ano passado. Investimentos estão desabando. Infelizmente, esse ajuste está sendo feito também
cortando investimentos.
No primeiro quadrimestre de 2014, nós tivemos 31 bilhões de investimentos. Agora, neste quadrimestre,
tivemos apenas 15 bilhões de investimentos, houve uma redução de 49% no nosso número de investimentos.
Estamos tendo obras paralisadas. Basta olhar a situação das universidades federais.
Falo isso, Sr. Presidente, porque eu sou do PT e sou daqueles que querem que este Governo dê certo,
mas estou convencido de que, para que este Governo dê certo, é preciso ter coragem de reorientar a política
econômica.
Trago aqui, Sr. Presidente, um manifesto assinado por vários representantes da sociedade civil, muitos
dos quais apoiaram a campanha da Presidenta Dilma e torcem, como eu torço, para que esse Governo da Presidenta Dilma dê certo, um manifesto assinado pelo Professor Luiz Gonzaga Belluzzo, pelo Professor Márcio
Pochmann, por Leda Paulani, por Ladislau Dowbor, por Cândido Gribowsky, do Ibase, pelo Professor Dermeval
Saviani, da Unicamp, por Alfredo Saad Filho, Professor de Economia Política da Universidade de Londres, por
José Carlos de Assis, pelo ex-Governador e ex-Ministro do Presidente Lula Tarso Genro, pelo ex-Ministro também do Presidente Lula Samuel Pinheiro Guimarães, pelo ex-Ministro José Gomes Temporão, por Jorge Mattoso, ex-Presidente da Caixa Econômica Federal, um manifesto assinado pela Comissão Pastoral da Terra, pelo
Movimento Fora do Eixo, pela Central de Movimentos Populares, um manifesto assinado pela Central Única dos
Trabalhadores, em nome do seu Presidente Vagner Freitas, assinado pelo Movimento dos Sem Terra, em nome
de João Pedro Stédile, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, por Guilherme Boulos. E essas pessoas
todas pedem aqui mudança da política econômica e uma postura contra esse ajuste.
E aqui eu, que defendo este Governo, trago a minha posição e vou votar contra essa medida provisória.
Eu só queria me dirigir ao pessoal da Força Sindical, que saiu daqui. Sinceramente eu queria... Não estou
jogando para aplausos, até porque sinceramente uma central sindical que defende terceirização, para mim não
tem autoridade para vir aqui falar de trabalhador, porque essa política de terceirização é o maior ataque aos
direitos dos trabalhadores nos últimos 40 anos.
Mas vou votar contra, Sr. Presidente, por um motivo bem claro, acompanhado de 11 Senadores, com
posições diferentes entre esses Senadores. O Senador Randolfe vai ler a lista dos Senadores que vão se posicionar aqui também contra, com posições diferentes sobre determinados temas. Mas o primeiro ponto que
lanço aqui: não dá para falar de ajuste fiscal em cima de trabalhadores e aposentados. Eu pergunto aos senhores: houve desequilíbrio fiscal no ano passado, mas algum desses pontos foi causado por trabalhadores
e aposentados? Não. O desequilíbrio fiscal foi causado por quê? Pela desoneração, que atingiu R$100 bilhões
das grandes empresas, pelo aumento da taxa de juros, que teve um impacto muito grande na nossa questão
fiscal, e pela desoneração da economia. Não é justo, senhores, virmos falar aqui de ajuste em cima dos mais
pobres, dos trabalhadores e dos aposentados.
Eu pergunto aos senhores – e nós estamos há três meses discutindo esse ajuste aqui: qual é a medida
para os mais ricos? Qual é a medida de tributação progressiva para os que ganham mais? Qual é a medida
para os bancos?
Aqui nós temos uma cesta de opções: taxação de grandes fortunas. O economista Amir Khair fala que
com a taxação de grandes fortunas o Governo poderia arrecadar R$100 bilhões, mas, se o Governo discorda
da taxação de grandes fortunas, existiriam outros caminhos. Senador Jader, imposto sobre herança. Sabe que,
na Alemanha, imposto sobre herança, 40%; na Inglaterra, 40%; no Japão, 55%; na França, 60%. Sabe quanto é
aqui? Quatro por cento, Presidente.
Há outras questões: Contribuição Social sobre Lucro Líquido dos bancos, porque os bancos nunca ganharam tanto. Aumentar de 15% para 20%. Sabe qual é resultado fiscal? Uma economia de cinco bi. Isenção
de tributos sobre distribuição de lucros e dividendos. Aqui no Brasil se pagava, como se paga em toda parte
do mundo. Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado, se voltássemos com o imposto de 15% sobre a
distribuição de lucros e dividendos para remessa ao exterior, nós arrecadaríamos aqui 11,6 bilhões. Pois bem,
é essa medida que eu cobro do Governo e vou continuar cobrando nesse debate, medidas concretas relacionadas à tributação progressiva.
Outro ponto que não dá para fugir nesse debate é a questão dos juros, o impacto fiscal dessa política
monetária. Nós temos as maiores taxas de juros do mundo. De março do ano passado até agora, 12 meses, nós
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pagamos 398 bilhões de juros. Agora, Presidente Renan, com o aumento de 0,5% da taxa Selic, sabe qual é o
impacto fiscal disso? Algo em torno de sete a dez bilhões. Neste ano, nós já aumentamos em 2% a taxa de juros. Sabe quanto isso significa? Algo em torno de 28%, a 40 bilhões. Então não é justo vir falar de um ajuste em
cima de trabalhadores por 14 bilhões se continuamos aumentando a taxa de juros de forma indecente neste
País, porque, sinceramente, não é a questão da inflação. A inflação que existe hoje no Brasil é por dois motivos
centrais: alimentos e preços administrados. Aumentar a taxa Selic só pega os preços livres, Sr. Presidente, e o
que estamos vendo é que a economia nossa está em recessão em preços livres. E a gente sabe que esse não
é o problema maior.
Por esses motivos e sabendo que só é possível alcançar o equilíbrio fiscal quando se colocar a economia
para crescer, eu dou exemplo aqui dos países europeus que aplicaram planos de austeridade: Grécia, Portugal
e Espanha. O que aconteceu nesses países? Para combater a dívida pública que crescia, foi feito um ajuste fiscal.
A economia desacelerou muito e o que acabou acontecendo é que a dívida cresceu. Aqui mesmo, no Governo
do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo governo, fez um arrocho fiscal
fortíssimo, e o que tivemos, como consequência, foi a elevação da dívida pública de 30% para 60% do PIB. Deu
certo no governo do Presidente Lula, quando tivemos crescimento da economia e, porque a economia estava
crescendo, tivemos a redução da dívida líquida do PIB de 60% para 39%.
Eu encerro aqui a minha posição, dizendo sinceramente que respeito a opinião de cada um. Vejo o debate aqui dos setores da oposição, do PSDB e do DEM. Sinceramente, não consigo entender como o PSDB tenta
posar de defensor de direitos dos trabalhadores quando defende, volto a dizer, o projeto que cria o maior ataque aos direitos dos trabalhadores nos últimos 40 anos, esse projeto de terceirização. Não vejo coerência no
posicionamento do PSDB, por exemplo, no Estado do Paraná. Aquele, sim, é um ajuste fiscal draconiano. E eu
me lembro, Sr. Presidente, do Governo Fernando Henrique Cardoso. Foram oito anos sem aumento do funcionalismo público. Hoje isso parece impensável, mas foram oito anos sem aumento do funcionalismo público.
Eu vou votar contra essa medida provisória, porque quero fazer o enfrentamento público a essa política
econômica. Não vejo caminho para que esse Governo dê certo aplicando essas políticas.
O apelo que faço à nossa Presidenta Dilma é que olhe as camisas da campanha dela. A Dilma Coração
Valente, aquela Dilma que foi depor no Dops, que foi depor na ditadura com aquela altivez. Assuma as rédeas! Não terceirize a política econômica! E governe com o programa que foi vitorioso nas urnas do nosso País!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cássio
Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é impossível ocupar neste instante a tribuna sem registrar, desde logo, o constrangimento explícito na leitura corporal, na expressão verbal dos Senadores do Partido dos Trabalhadores que
ocuparam a tribuna há poucos instantes. E não comemoro o constrangimento de ninguém, nem posso dar
boas-vindas ao Senador Lindbergh à oposição porque sei que temos divergências.
Agora, o que o Brasil está testemunhando neste instante nada mais é do que a consequência de um conjunto de atitudes praticadas pelo Governo do PT que trouxe o Brasil à situação caótica que nós vivemos hoje,
o quadro recessivo, a queda do emprego, do poder de compra, a volta da inflação. E não vou falar sequer, aqui,
hoje, nos desmandos éticos, nos graves episódios de corrupção que chocam o Brasil e deixam a nossa população revoltada. É essa a expressão mais adequada para este instante.
Há um sentimento de revolta no povo brasileiro, que se sente logrado, enganado por tudo aquilo que foi
dito, durante a campanha eleitoral, pela Presidente Dilma Rousseff, do PT, que, em vários debates, na propaganda do horário eleitoral gratuito, disse repetidas vezes que se o Senador Aécio Neves fosse eleito Presidente
da República adotaria medidas contra o interesse do trabalhador brasileiro.
Vejam só. Hoje a Bancada de sustentação do Governo vem defender o indefensável, porque, se tivermos
o mínimo de respeito aos nossos eleitores, se tivermos a menor consideração que seja ao voto que recebemos
para que aqui estejamos defendendo os nossos Estados, é óbvio que vamos votar contra essas medidas. Vamos
votar contra porque o Governo é o único responsável pela crise que o Brasil vive e ninguém quer que o Brasil
esteja numa crise perpétua, numa crise prolongada.
Nós queremos que o Brasil saia da crise, mas os caminhos que o Governo da Presidente Dilma Rousseff,
do PT, aponta para tirar o Brasil da crise são para punir o trabalhador, castigar a força laboral deste País. Não é
justo, não é correto que as pessoas paguem por um desmantelo que não foi por elas provocado.
Só existe um responsável pela crise atual, que é o próprio Governo Federal. E o que o Governo Federal
faz? Ao invés de diminuir sua estrutura... Aliás antes disso, deveria ter uma postura de humildade, pedir desculpas ao povo brasileiro, dirigir-se à nação e fazer uma autocrítica diante de tantas inverdades. É constrangedor

828

Quinta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2015

ter que dizer isso, mas vou dizer. Não tenho alegria nenhuma quando afirmo que a Presidente Dilma mentiu
ao povo brasileiro. Estou me referindo a uma senhora que já é avó. Não é agradável dizer isso de qualquer pessoa, mas a Presidente Dilma mentiu ao povo brasileiro de forma deliberada, de maneira consciente, com toda
a certeza das consequências da mentira que estava sendo dita de forma repetida ao longo da eleição. Então o
primeiro gesto que caberia à Presidente Dilma seria se dirigir ao País e pedir desculpas pelas mentiras. Mas não,
mantém-se a fixação no Presidente Fernando Henrique Cardoso. Não tem um petista que suba a esta tribuna
que não pronuncie a sigla FHC, que já não comanda o Brasil há treze anos. O PT está comandando o destino
do Brasil há treze anos, e ainda se reporta ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. É uma verdadeira fixação,
como se o povo brasileiro fosse engolir essa postura desrespeitosa.
E o PSDB e as oposições do Brasil votam contra este ajuste trabalhista, porque não me venham falar de
ajuste fiscal. Nós estamos discutindo um ajuste trabalhista. O ajuste é em cima da força de trabalho do povo
brasileiro. Não tem ajuste fiscal nenhum.
Votaremos contra.
Em primeiro lugar, porque o Governo nunca teve a humildade de pedir desculpas ao povo brasileiro. Em
segundo lugar, porque nunca deu exemplo. Continua com uma máquina aparelhada em todos os seus aspectos,
uma máquina inchada, com quase 40 Ministérios, sem adotar uma única medida de contenção real de gastos, e
o Governo da Presidente Dilma Rousseff caminha para fortalecer aqueles que não precisam de fortalecimento.
Só com o aumento desnecessário da taxa de juros, a Presidente Dilma, por ano, gastou R$35 bilhões. O
Governo anuncia um número entre R$60 bilhões e R$80 bilhões a necessidade do ajuste.
Por que aumentar juros? Não sou economista, o economista da nossa Bancada é José Serra, é Aécio
Neves, entre outros especialistas na área, mas não precisa ser economista para saber que não há razão para o
aumento da taxa de juros quando você não tem uma inflação por demanda. Pelo contrário, a atividade econômica está retraída.
O Brasil vai crescer negativamente mais uma vez. Há um quadro recessivo e o Banco Central aumenta a
taxa de juros num quadro recessivo quando a inflação nasce dos preços controlados pelo próprio Governo?
O grande impacto inflacionário foi o aumento da energia, da luz, da gasolina, das tarifas de transporte,
ou seja, dos preços administrados pelo Governo, e a atividade econômica é retraída, e vem o Governo e, de
forma sucessiva, aumenta juros, colocando o Brasil num patamar que não tem comparação com outros países
do mundo. Não há como justificar essa política de aumento de juros nesta quadra e cada meio ponto percentual de crescimento na taxa Selic representa, em números redondos, R$7,5 bilhões.
Então, vejam o que o Governo do PT vem fazendo com o povo brasileiro: aumenta a taxa de juros e retira
direitos dos trabalhadores. E não venham me falar dessa exclusividade de defesa dos trabalhadores brasileiros.
A primeira forma de defender o trabalhador e o povo brasileiro é não mentir à Nação. É não mentir.
Quando você mente para uma sociedade inteira, como foi feito de forma deliberada na campanha passada, você leva ao engano milhões de pessoas que votaram acreditando que o Brasil vivia às mil maravilhas,
mas todos os números dos principais programas de capilaridade social do Governo Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – ... apontam claramente para uma manipulação eleitoral sem precedentes.
E ai, Senador Aécio, eu tenho que talvez constatar, vendo esses números, que talvez fosse impossível
para V. Exª vencer as eleições.
Senão vejamos! O Fies, em 2013, foi de 7,5 bilhões; em 2014, no ano eleitoral, passou para quase 14 bilhões, o dobro de um ano para o outro.
No Pronatec, não foi diferente. Em 2013, 4 bilhões; em 2014, 5 bilhões.
Vamos agora para os dois itens tema dessa medida provisória. O seguro-defeso, peço a atenção do Plenário. O seguro-defeso, em 2013, foi de 598 milhões...
(Interrupção do som.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – ... em 2014, esse mesmo seguro-defeso saltou para 2,1 bilhões, quatro vezes.
E vêm agora os Senadores do PT – com a maxima venia e absoluto respeito à pessoa de cada um deles –
falar que é preciso ajuste porque houve fraudes. Ou seja, não pedem desculpas e ocupam a tribuna do Senado
para assumir crimes praticados para vencer as eleições a todo o custo.
Compra de voto é o famoso 41-A, da legislação eleitoral.
E estamos esperando, confiantes na Justiça Eleitoral do Brasil, as AIMEs ou as AIJEs e a AIME que lá tramita.
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Uma compra deliberada de votos, senhores!
O seguro-defeso que eles agora querem corrigir porque finalmente constataram que tem fraude. Não
se sabia que tinha fraude?
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Quem é que controlava o seguro-defeso? Era
o Governo do PT, que agora nesta tribuna assume o crime praticado para tentar ganhar a eleição, onde você
tinha um programa com 590 milhões que no ano eleitoral passa para dois bi.
No seguro-desemprego – e o grande orgulho do PT era dizer que havia pleno emprego no Brasil – outra
fraude praticada para ganhar a eleição, com 22 bilhões de seguros-desemprego, em 2013, para 31 bilhões, em
2014, ano da eleição.
Votamos contra, em defesa da verdade e do povo brasileiro. E temos mais uma razão para votar contra –
e eu peço mais um minuto, Sr. Presidente, de sua tolerância, para concluir o raciocínio. Temos uma derradeira
razão para votar contra.
O debate da terceirização, Senador Lindbergh, nós faremos oportunamente. Acredito que V. Exª tem razão
em alguns aspectos, e perde a razão em outros, porque quem mais fez terceirização neste País foi a Presidente
Dilma Rousseff. Terceirizou, de cara, a economia, ao chamar Joaquim Levy. Terceirizou a política ao convocar o
Vice-Presidente. E terceirizou o Mais Médicos.
O Mais Médicos, um programa que nós aprovamos, com as críticas já postas, nada mais é do que uma
terceirização de uma atividade-fim de Estado. Portanto, carece de coerência a argumentação de V. Exª, porque
os médicos cubanos, além de serem terceirizados, são precarizados.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Tal como escravos, porque os médicos de
outros países recebem R$10 mil. Por que o médico cubano recebe R$3 mil? É a precarização do médico cubano. Então, não há coerência nos argumentos trazidos.
Pois bem, para encerrar: o derradeiro argumento por que o PSDB vota contra é porque o PT não aprende. O PT não aprende. Os erros da natureza humana servem como pedagogia. A pedagogia do erro é muito
importante.
Erraram no mensalão, erraram na Lava Jato. E agora, para tentarem aprovar as suas medidas, repetem
a mesma prática política do toma lá, dá cá. Montaram de novo um balcão de negócios. Não demorará muito
tempo, novos escândalos de corrupção vão surgir. Porque é o mesmo método, o mesmo modus operandi.
Há décadas que a base de sustentação do Governo é esse toma lá, dá cá. É vexatório o País assistir às
mesmas condutas, às mesmas práticas diante de tantos desmandos.
Portanto, nós da Oposição do Brasil votaremos contra todas essas medidas. Até porque, definitivamente...
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – ... não vamos mais dar dinheiro a um Governo que insiste em roubar o povo brasileiro. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Gleisi
Hoffmann.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quem está nos ouvindo pela Rádio Senado, nos assistindo pela TV Senado, eu queria começar a minha fala aqui fazendo uma reflexão, que eu acho importante pelo
momento que nós estamos vivendo e também pelo tema que nós estamos tratando.
A primeira reflexão que eu quero fazer aqui é sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, e quero
claramente dizer que essa medida não é uma retirada de direitos. Nós não estamos acabando com o seguro-desemprego; nós não estamos acabando com o abono salarial; nós não estamos acabando com o seguro-defeso. Se fosse uma medida contra o direito dos trabalhadores, seria uma medida que acabaria com esses
institutos, que foram conquistas dos trabalhadores das quais participamos muito em debates e em lutas para
que nós as obtivéssemos. O que fazemos aqui é uma adequação da legislação.
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Eu quero aqui parabenizar o Senador Paulo Rocha, que veio e apresentou o seu relatório, fazendo inclusive uma ação que atendia grande parte das reivindicações de movimentos sociais da sociedade brasileira, e
parabenizar também o próprio Governo e a Presidenta Dilma, que teve espírito democrático.
Essa medida provisória foi editada em novembro, mas ela só passou a valer em março deste ano. Mesmo
assim, houve um tempo muito grande para discussão e debates.
Falava agora com o Senador Paim. Todas as centrais sindicais estiveram nesta Casa fazendo o debate
dessas medidas, aqui no Senado e lá na Câmara dos Deputados. O Brasil discutiu essas medidas; a imprensa
discutiu essas medidas. Todo mundo colocou a sua opinião, deu o seu palpite, e tivemos, por fim, as duas medidas modificadas, no limite que elas poderiam ser, para não comprometer o ajuste, mas respeitando o processo democrático.
Por que falo isso aqui? Porque eu escutei os discursos dos meus antecedentes, principalmente do PSDB,
falando que a Presidenta traiu o interesse, o direito dos trabalhadores, falando que nós não tivemos democracia para discutir e que são medidas provisórias. Eu gostaria de perguntar o que o PSDB fala do ajuste fiscal que
está sendo feito no Governo do Estado do Paraná pelo Governador Beto Richa.
O Governador Beto Richa mandou, em novembro, para a Assembleia Legislativa, um pacote aumentando
em 50% o IPVA, 50% o ICMS, 40% o IPVA, e votou isso já logo no mês seguinte, em outubro e votou em novembro.
Mandou, em fevereiro, uma medida para retirar – isso, sim, é importante deixar claro aqui –, retirar direito
dos trabalhadores, retirar conquistas dos professores, dos trabalhadores na educação, mexendo com planos de
cargos e salários. E sabe o que fez o Governador? Mandou o projeto em uma semana, e, na semana seguinte,
instalou o que ele chama de comissão geral na Assembléia Legislativa, para votar o projeto na semana seguinte. Só não foi votado porque a Assembleia foi tomada pelos manifestantes. Para V. Exªs saberem a barbaridade
que aconteceu, os Deputados Estaduais chegaram de camburão para votar a medida.
Então, eu gostaria de saber se o PSDB, que vem aqui, fazer uma defesa tão brilhante dos trabalhadores,
falar tanto contra essas medidas, dizer tanto que nós estamos traindo a classe trabalhadora, o que fala do seu
Governo no Paraná? O que fala da forma como os professores foram tratados agora, quando o PSDB votou a
retirada de recursos do fundo da previdência para poder sustentar e arrumar o seu caixa, onde colocou cavalo,
cachorro, bomba de gás lacrimogêneo, cassetete, tiro de borracha, que foi um impacto não só para o Paraná,
foi um impacto para o Brasil, foi um impacto internacional? Onde estava a voz do PSDB, do seu Líder, dos seus
Líderes, aqui nesta tribuna, para falar de direito do trabalhador, para falar de democracia? Eu não vi nenhum aqui.
Então, é oportunismo vir aqui falar dessa forma, até porque as medidas que nós estamos discutindo aqui,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, foram exaustivamente discutidas neste Parlamento, foram exaustivamente debatida com o movimento sindical. Não se pôde contemplar todas as reivindicações, mas grande parte delas
foram contempladas.
Eu quero falar aqui especificamente sobre o seguro-desemprego, e aí, com toda a permissão, como todo
o carinho que tenho pelo meu colega, meu companheiro Lindbergh, que eu não posso concordar com a fala
dele daqui desta tribuna.
O seguro-desemprego, até para responder, aqui, a uma colocação do Líder do PSDB, na legislação que
estava em vigor, antes de a Medida Provisória vigorar, incentivava a rotatividade no emprego. Por isso que,
mesmo nós tendo uma situação de quase pleno emprego, nós tínhamos um desencaixe tão grande de seguro-desemprego.
Só para V. Exªs terem uma ideia, o Orçamento da União gasta por ano, entre seguro-desemprego e abono salarial, R$54 bilhões, Senador Cristovam, é mais do que a metade do Bolsa Família e mais do que a metade
do subsídio que damos para o Minha Casa, Minha Vida. É muito dinheiro.
E por que, mesmo numa situação de emprego, estávamos gastando isso? Porque a legislação incentivava. Não posso colocar a culpa no trabalhador ou no empregador de, muitas vezes, fazer conluio. Mas uma
legislação que diz o seguinte, em dois anos, você trabalhando seis meses, você tem direito, ao ser mandado
embora, a ganhar o seguro-desemprego, é uma legislação que diz para o trabalhador: você vai ganhar mais,
se você ficar desempregado em seis meses. Então, é bom você trabalhar seis meses, fazer um acordo para ser
mandado embora, ser mandado embora, receber quatro meses de seguro-desemprego e, depois, arrumar
outro trabalho, já que estávamos com o mercado de emprego aquecido. Foi por isso que subiu o nível e o desembolso do seguro-desemprego, não porque tivemos mais desemprego. Se a legislação o incentiva a ganhar
mais, como vou pedir para o empregado ou para o empregador não fazer? Tínhamos que corrigir a legislação.
Andei muito no Estado do Paraná, debatendo isso, e conversei com trabalhadores, com professores, com
famílias, com as pessoas que estão no dia a dia do mercado de emprego, e muitas pessoas diziam isso, inclusive,
do primeiro emprego. Muitas professoras me disseram o seguinte: olha, tenho alunos que estão começando
a trabalhar, que vão, às vezes, trabalhar num supermercado, no comércio, trabalham seis meses e fazem um
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acordo ou fazem de tudo para serem mandado embora, para receber um dinheiro, depois ganhar o seguro-desemprego e voltar num outro emprego porque tem necessidade de mão de obra. E, com isso, conseguiam
comprar as coisas que queriam, conseguiam ter mais recurso. É culpa deles? Não. É culpa de uma legislação que
incentiva isso, mas é uma legislação que tira bilhões do Orçamento da União que poderiam estar direcionados
a um programa estruturante, a um programa que desse consistência e amparo à empregabilidade.
Por isso, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não é retirar direito, ninguém ficará sem seguro-desemprego. O
que está sendo feito com esta medida e que foi, aqui, melhorado pelo Senador Paulo Rocha é que o trabalhador, em dois anos, para ter direito ao primeiro seguro-desemprego, tem que ter trabalhado pelo menos um
ano. E não precisa a oposição se preocupar e dizer que o desemprego está crescente, galopante, que isso vai
prejudicar os trabalhadores. Não vai prejudicar, porque não teremos, senhores da oposição, nunca, o índice de
desemprego que os senhores nos deixaram em 2003.
Nós não teremos um índice de desemprego de 13%, quase 14%. Os senhores podem ficar bem descansados. Porque se há um compromisso que a Presidenta Dilma tem, que o Partido dos Trabalhadores tem, é com a
empregabilidade do povo brasileiro, é com a renda, é com a melhoria da condição de vida. Basta lembrar aqui
que os senhores que estão nos criticando hoje entregaram este País com um índice de desemprego de 14% e
com um salário mínimo que não chegava a cem dólares.
Hoje, nós temos um salário mínimo que ultrapassa duzentos dólares, nós temos renda do trabalhador e
nós temos empregabilidade. Porque investimos, porque melhoramos as condições de vida neste País.
E quero dizer mais, nós não temos aqui que premiar o desemprego, de ter um desemprego em que nós
tenhamos que fazer um desencaixe de cinquenta, cinquenta e quatro bilhões de reais. Nós temos que premiar
o emprego. E a medida que estamos fazendo agora é exatamente para que possamos corrigir os rumos.
Vivemos num outro momento da nossa história, em que medidas talvez como o abono salarial, como o
próprio desemprego de seis meses se justificavam. Porque nós não tínhamos um colchão de proteção social.
Hoje nós temos um colchão de proteção social. Hoje nós temos emprego, nós temos mais renda, nós temos
um salário mínimo acima de duzentos dólares, nós temos o Bolsa Família, que atende 11 milhões, 12 milhões
de famílias, que nós não tínhamos na época. A nossa Previdência Social incorporou 30 milhões de pessoas nesses últimos 12, 13 anos – 30 milhões de pessoas! –, e não só pelo emprego formal, também incorporou pelo
microempreendedor, pelas donas de casa, pelas medidas que nós fizemos no Simples. Foi aí que essas pessoas
conseguiram entrar e ser beneficiárias de uma rede de proteção social.
Hoje nós temos microcrédito orientado, que atinge 3,3 milhões de pessoas, que tem uma carteira de crédito de R$4 bilhões e atende, Senador, principalmente o Nordeste, as mulheres, para que possam ter emprego
e desenvolver as suas atividades.
Hoje nós temos um programa como o Minha Casa, Minha Vida, que atende os trabalhadores. São 3,7 milhões de unidades contratadas; 2,5 milhões de unidades entregues. Onde nós tínhamos um programa como
esse? E com uma prestação que cabe no salário do trabalhador, com uma prestação que não passa, na faixa 1,
de R$80,00.
Portanto, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o momento que nós estamos falando é outro, não é para vir
fazer esse drama aqui na tribuna de retirada de direito de trabalhador, que os trabalhadores estão pagando o
maior preço, que nós não estamos sendo sensíveis. Nós temos um histórico de compromisso com os trabalhadores, de direitos, de questões que foram feitas para melhorar a vida do povo brasileiro. E o povo brasileiro, que
está nos ouvindo, sabe disso, sabe que melhorou o salário, sabe que melhorou a renda, sabe que melhorou a
empregabilidade, que melhoraram os programas sociais, que melhorou o acesso da população aos serviços.
Por isso que eu não posso concordar com esse discurso que é populista, que é um discurso fácil, porque os mesmos que vêm aqui, quando tiveram a oportunidade de governar e fazer o que estão dizendo, não
fizeram: entregaram este País com um dos maiores índices de desemprego. E não preciso voltar 13, 14 anos,
posso voltar ali para o Estado do Paraná, administrado pelo PSDB, que tem uma diferença imensa de trabalhar
em relação à crise.
Aliás, para falar a verdade aqui, quero dizer a V. Exªs que nós não estamos em uma crise econômica,
nós temos dificuldades econômicas neste País. Crise econômica nós tínhamos, Senador Cristovam, quando
nós tínhamos uma taxa de juros acima de 26%, que foi quando o Presidente Lula assumiu. Crise nós tínhamos
quando a inflação, que nós assumimos aqui, estava, também, em 12, 13%. Crise nós tínhamos quando nós tínhamos desemprego na faixa de 14%. Crise nós tínhamos quando devíamos ao FMI e tínhamos que assinar
aqueles tratados com o pires na mão, nós não tínhamos reservas internacionais. Hoje nós temos dificuldades,
sim, porque o mundo passou por dificuldades, não é possível que o Brasil não tenha um reflexo disso. Desde
2008 nós estamos tratando com uma dificuldade de desestruturação do sistema mundial. É assim, o capitalismo
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é cíclico, tem crises, até porque ele não está focado naquilo que é essencial para o desenvolvimento humano,
está focado naquilo que é essencial para a lucratividade.
Então, é natural que tenhamos crises e contradições, mas o Brasil conseguiu enfrentar esta crise. Fizemos
movimentos para proteger o emprego, para proteger a renda, e eu queria falar de alguns movimentos desses.
Desde 2008, e principalmente em 2011, nós tivemos um movimento de desoneração tributária neste
País. Nós desoneramos a folha, nós desoneramos o IPI, nós desoneramos o PIS/Cofins, nós desoneramos tributos, o CID, que foram importantes.
Só para ter uma ideia, nós tivemos, se for contar de 2012 a 2015, R$113 bilhões em desoneração. Isso foi
dinheiro colocado na economia, foi dinheiro que as empresas utilizaram ou para dar conta do seu caixa, da sua
folha de pagamento, ou de seus investimentos.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Tivemos medidas importantes como a baixa
dos juros. Agora, fico muito estarrecida de estar neste plenário e ouvir o PSDB falando contra a alta de juros.
Estava na Casa Civil da Presidência da República, quando a Presidenta Dilma reduziu os juros para casa de
7%. Os senhores lembram disso. Era um pedido do sistema produtivo brasileiro, da maioria desta Casa. Quero
dizer para os senhores que ela ficou sozinha nesse enfrentamento. Não vi aqui, desta Casa, grandes discursos
e defesas pela Presidenta estar fazendo enfrentamento aos juros, não vi do setor produtivo, não vi isso, não vi
defesa nem mesmo dos movimentos sindicais.
Ela comprou essa briga sozinha e não teve, não teve, posição política de sustentabilidade nisso, e teve
que reverter. Por quê? Porque além de o sistema financeiro ser contra, foi contra também o sistema produtivo,
porque, infelizmente, o nosso sistema produtivo ainda ganha no mercado financeiro. Nós fomos pressionados
a aumentar de novo os juros, dizendo que os juros iriam baixar a inflação. Foi isso que vimos acontecer.
Qual é a base política, a governabilidade que se tem para baixar juros neste País? Que a oposição venha
aqui e diga, que diga que, na época deles, aumentou, e quando fizemos esse enfrentamento...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... não teve o apoio de quem disse que iria
apoiar.
Então, é importante que tenhamos isso claro. Além de reduzir juros, não só a Selic, juros para o Plano
Safra, nós nunca tivemos juros tão baratos para financiar a agricultura. Quero aqui me dirigir especialmente
à Bancada dos nossos Senadores e Senadoras do Norte e do Nordeste, quando nós renegociamos as dívidas
agrícolas, por causa da grave seca que vivemos nesse período, dando um período muito grande de carência,
reduzindo os juros e renegociando.
Temos juros negativos no Pronaf. Hoje, o juro “pronafiano” é de 2,5% – 2,5%! Isso é juro negativo ao ano,
não é ao mês! Nós temos juros negativos para financiar a grande safra agrícola, 6,5% ao ano, não é ao mês. Tivemos juros de 2% e 3% para comprar...
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... equipamentos e maquinários. Não há uma
propriedade rural hoje, grande, média ou pequena, que não tenha um trator, que não tenha um caminhão, que
não tenha condições de melhorar a sua vida e a vida dos seus produtores.
Nós ampliamos o Simples Nacional; renegociamos dívidas, evitando a migração do Nordeste; ampliamos o Brasil Sem Miséria para as famílias com crianças de 0 a 6 anos, depois de 0 a 15 anos; o microcrédito; o
Ciência sem Fronteiras; 8 milhões de matrículas no Pronatec; 14 mil médicos.
Nós não terceirizamos, nós não tínhamos médico para contratar. Eu quero que a oposição venha aqui
e prove que, se nós fizéssemos concurso público, nós teríamos médico para levar para o interior deste País.
Eu conheço o interior. Os prefeitos chegavam à Casa Civil, quando eu estava lá, e nós discutíamos o Mais
Médicos, dizendo: “Pelo amor de Deus, vocês têm que nos ajudar...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... Nós estamos pagando R$20 mil para um
médico ficar.” E eu estou falando do interior do Paraná. Estou falando de Municípios da região oeste e sudoeste
do Estado do Paraná, e os médicos não ficavam.
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Então, me diga a oposição aqui que, se fizéssemos concurso para médicos, nós iríamos ter. Tivemos que
buscar médicos fora para atender a população brasileira, porque ou deixávamos a população perecer ou nós
fazíamos um programa de enfrentamento.
E eu duvido que tem alguém que venha aqui e diga que tem algum depoimento de pessoas que usaram os médicos, que foram atendidos pelos médicos cubanos, argentinos, pelos médicos que vieram, e que
foram mal atendidos. A população aplaude esse programa. Portanto, isso foi investimento, isso foi melhoria
da condição de vida.
Fizemos o programa de concessão. Temos cinco aeroportos concedidos e vamos continuar agora. Mais
de 5.000km de...
(Interrupção do som.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... estradas concedidas com pedágio barato.
Não é o pedágio da época do PSDB, não, que, além de fazer com que subisse a tarifa, ainda cobrava a outorga
de quem estava lá fazendo a concessão.
Este País fez muito pelo seu desenvolvimento. Por isso, nós podemos, sim, fazer algumas adequações.
E nós não estamos fazendo adequações em cima de legislação que estão dizendo que tira direitos dos trabalhadores. Não estamos, não.
Estamos reajustando o IOF. Estamos mexendo na questão tributária para empresas também que não
corresponderam a proteger os empregos quando tiveram desoneração. Vamos mexer, sim, sobre as fortunas,
as grandes fortunas. O projeto está sendo preparado.
Agora, a diferença deste Governo é que enfrenta uma crise com discussão. Enfrenta uma crise na democracia. Enfrenta uma crise ouvindo as pessoas.
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – Não enfrenta com bala de borracha, não
enfrenta com cachorro, não enfrenta com bomba de gás lacrimogêneo, faz um amplo debate.
Se o PSDB quer vir aqui dar lição de moral e falar em direito de trabalhador, primeiro consertem o que
fizeram no Estado do Paraná. O PSDB não tem moral para subir, nesta tribuna, e falar contra o Governo da Presidenta Dilma e falar contra o Governo do PT, fazendo o que fez no Estado do Paraná, fazendo um ajuste, retirando direitos e colocando a polícia em cima dos trabalhadores.
Portanto, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu estou muito tranquila aqui, como do PT, como uma pessoa
pertencente a este Governo, em defender essa medida, porque não é uma medida que retira direitos. É uma
medida que faz adequação à legislação e isso nós precisamos fazer. O Brasil vai continuar crescendo e nós vamos retomar o desenvolvimento da nossa economia.
Agradeço, Sr. Presidente, o tempo a maior que V. Exª me deu e peço aos nossos Senadores...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Apoio Governo/PT – PR) – ... e peço às nossas Senadoras o voto favorável à MP nº 665.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente Renan, já tivemos vários oradores. Com
certeza os que tiveram de ser convencidos já foram convencidos. Senão, vão votar com a sua consciência.
Abra a votação e aí podem continuar com os discursos a noite toda. Abra a votação, porque votamos e
avançamos, eu penso. Ouça o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador
Cristovam Buarque.
O Senador Sérgio Petecão fez uma proposta para que nós possamos simplificar. Se não houver objeção
do Plenário...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque, com a
palavra V. Exª.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, permita-me
antes do Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, com a aquiescência do Senador Cristovam.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Dialogando com o encaminhamento do Senador Petecão, eu sugiro à Mesa, com a aquiescência do Plenário, que conceda às Lideranças
Partidárias para encaminhar, em seguida. Eu acho que assim atende o apelo, se este apelo é coletivo do Plenário.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente. Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Concordando com as ponderações do
Senador Petecão e do Senador Randolfe, porque com o número de inscritos, Sr. Presidente, nós vamos entrar
pela noite, nós não vamos terminar esta sessão. Acho que é uma matéria importante. Portanto, acho que temos que ter bom senso para administrar essas falas. Senão, fica impossível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – O Senador Cristovam Buarque é o sétimo inscrito. Nós ainda temos mais 11 oradores inscritos.
Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente, esta é uma matéria extremamente
relevante. O Regimento daqui determina que sejam votados primeiro os destaques para que depois se vote o
projeto principal. Como tal, se estamos fazendo a discussão da medida provisória num todo, como serão feitos
os encaminhamentos dos destaques a serem colocados inicialmente? Regimentalmente, é impossível. Eu acho
que temos de seguir o que o Regimento determina, ou seja, ouvindo todos os Senadores que estão inscritos,
para depois começarmos a discussão dos destaques e, logo a seguir, a medida provisória no todo.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente, eu acho que, pelo menos, devemos, no bom senso, ajustar o tempo de cada orador. Pode todo mundo falar, mas vamos restringir
ou seguir essa alternativa dos Líderes, porque, senão, Presidente, com todo respeito, na toada que vamos aqui
não terminamos essa votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra o Senador Cristovam Buarque.
V. Exª tem dez minutos para discutir a matéria.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Darei minha contribuição, falando
dentro do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu venho aqui com a autoridade de alguns de nós, de quem, ao
longo de meses, subiu a esta tribuna para alertar, Senador Jader, do risco que corria a economia brasileira. Não
apenas falei, insisti, como cheguei a publicar um texto cujo título era “A economia vai bem, mas não está bem”,
em 2011. Ou seja, há quatro anos, dava para prever, com clareza, que iria acontecer tudo isso.
São 15 itens em que ficava claro que a dívida pública iria estourar, trazendo problemas; que o endividamento familiar complicaria; que o endividamento das empresas; que a taxa de juros alta; que o perfil e composição dos gastos públicos; que a logística e a infraestrutura deficientes; que a carga fiscal; que a inflação;
que a baixa poupança, que, para mim, é um dos maiores problemas; que a desigualdade; que a política social;
que a inovação em ciência e tecnologia; que a competitividade baixa; que a vulnerabilidade do setor externo
que estamos vendo; que a burocracia; que a corrupção como ponto-chave da crise; que o corporativismo que
impede o bom funcionamento; que o risco ecológico; que as amarras institucionais; e, finalmente, o otimismo.
E eu lembro que eu dizia sempre: o otimismo e a euforia cegam, não deixam ver a realidade.
Então, com essa autoridade, eu venho aqui dizer que sinto, sim, necessidade de um ajuste, mas vou votar
contra. Vou votar contra, porque nós estamos sem fazer quatro pontos fundamentais de um ajuste. Primeiro,
tem que ser sério – este não é sério; temos um buraco de 242 bilhões, e vamos conseguir 14 ou 17; não é sério.
Segundo, não é justo. Carrega, acima de tudo, sobre aqueles que são trabalhadores e que são mais pobres, que não ganharam antes.
Terceiro, não é estratégico. Não leva em conta que o ajuste passa, e depois tem que haver uma infraestrutura funcionando; tem que haver estradas, portos, educação. E, sobretudo, não carrega entendimento. Não
chegou aqui fruto de uma discussão, de uma análise, levando as propostas de cada um, que eu gostaria de
fazer. Faço as críticas e me coloco no lugar do Sr. Levy, o que é que a gente faria.
Eu venho aqui sem nenhuma satisfação pelo fato de que aquilo que eu colocava e que aqui era ridicularizado, chamado de Cassandra, de pessimismo – o Senador Aloysio viu, muitas vezes, a Senadora Ana
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Amélia participou muito desses debates –, sem nenhuma alegria de ver que virou realidade. Nenhuma alegria, porque os meus netos vão pagar essa crise ainda, porque vai demorar muito para sair dela; porque eu
vejo os meninos do Fies sem poderem receber o dinheiro; eu vejo as universidades sujas por corte de verbas.
Nenhum de nós pode ficar contente por que aconteceu uma tragédia sobre a qual nós, aos poucos, fomos
alertando.
Não é possível votar um projeto que é ilusório, não enfrenta a realidade da crise, que não é sério, que não
é justo, que não é estratégico e que não é fruto de um entendimento, como nós queríamos.
Eu vou votar contra, porque eu não vejo no entendimento que seria preciso a vinda de uma voz de autocrítica. Nós não vimos autocrítica aqui dos que representam o Governo, a não ser a do Senador Lindbergh,
que por sua consciência se manifestou aqui com clareza. Eu não vejo autocrítica.
Eu não vejo um pedido de desculpas do Governo dizendo: “Nós erramos, e agora o Brasil ficou nessa
situação e precisamos juntar todos os brasileiros em um entendimento.” Mas para juntar todos os brasileiros
tem que dizer quem foi que cometeu erros, Senador Aloysio. Não pode querer que nós assumamos os erros.
Agora, nós temos que assumir a responsabilidade diante da crise, sem dúvida alguma.
Finalmente, eu acho que a crise é muito mais séria do que pensam. Nós só não estamos falando em FMI,
Senador Fernando, porque o Brasil hoje é tão grande que o FMI não dá conta. FMI nenhum tem condições de
cobrir um buraco de 242 bilhões, que é o que se precisa para sair de 0,6% de déficit para 1,2% de superávit,
que o Ministro Levy está querendo para ganhar credibilidade no mercado internacional.
Nós não cabemos na China. Suponha que a China traga US$58 bilhões, Senador Caiado. Isso aí, primeiro,
não virá para cobrir o déficit; virá para a infraestrutura.
Segundo, o Brasil é tão grande que isso não resolve. O Brasil não cabe no poço de petróleo chamado
Pré-Sal. Resolveria na Costa Rica, no Chile, não aqui.
Portanto, nós temos uma situação muito mais grave, e a saída – e há pouco o Senador Aloysio dizia – é
política, mas política grande, não política empurrada para que a gente aprove 14 bilhões à custa de alguns sacrifícios que nós não devemos exigir do povo brasileiro, sobretudo dos trabalhadores; a alta política de saber
como sair disso, alongando a dívida. Sim, vai ser preciso, trazendo aqui um imposto nas grandes fortunas, com
o cuidado que isso requer para que elas não fujam do Brasil. É preciso, sim, saber que o Brasil tem patrimônios,
o Estado, que devem ser vendidos. Claro, vai ter que fazer isso, desde que não sejam aqueles que, estrategicamente, devem ficar nas mãos do Estado.
Nós vamos precisar, pelo menos por algum tempo, a meu ver, aumentar a contribuição social sobre o
lucro líquido dos bancos. Vai precisar, e por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo que seja possível?
Vai precisar de austeridade e de eficiência na máquina pública, sobretudo eficiência, que não existe. Nós
gastamos duas vezes mais, metaforicamente, do que seria necessário para fazer as coisas. E eu diria que, finalmente, acabar também com a corrupção, não apenas por uma questão ética, mas até por uma questão fiscal,
porque a corrupção, além de desmoralizar, cobra muito.
Pois bem, isso é política, como dizia há pouco o Senador Aloysio, isso é resultado de um grande
entendimento nacional, em que assuma responsabilidade quem cometeu os erros, mas que tem mandato, que vai ficar mais quatro anos. E busquemos uma saída, mas com a grandeza da saída do tamanho
do problema. E não é uma medida com essa que vai resolver, até porque servirá como um mau exemplo,
porque vai pesar sobre os menores e vai sair empurrada aqui com uma medida provisória, e não fruto de
um entendimento.
Por isso, Senador, apesar de reconhecer que é preciso um ajuste que deveria ter sido feito quatro anos
atrás, vou votar contra, porque é um ajuste insuficiente, é um ajuste injusto, não é estratégico e não é fruto de
entendimento. Votarei contra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
(Soa a campainha.)
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Há sobre a mesa requerimento de encerramento da discussão. Há uma proposta também apresentada de encaminharmos a votação, de ouvirmos
os Líderes. Consulto o Plenário e gostaria de ouvir a opinião dos Líderes.
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É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 542, DE 2015
Nos termos do art. 275, inciso II, do Regimento Interno, requeiro o encerramento da discussão do Projeto
de Lei de Conversão nº 3, de 2015 (Medida Provisória 665, de 2014).
Sala das Sessões, em

(Á Publicação)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador e Líder José
Pimentel.
Em seguida, o Senador Cássio.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – O requerimento é regimental e nada impede
que os Líderes façam os encaminhamentos de votação em seguida, que é também regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Cássio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Cássio. Pediria...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – É muito rápido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Pois não, Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Apenas um esclarecimento. Qual é a autoria
do requerimento, por gentileza?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – É do Líder do Governo e do Líder do Congresso
Nacional, dos dois Líderes.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – O Líder responde pela Mesa desde já? Doravante é assim?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Não, é como Autor, que estou registrando.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – A pergunta foi dirigida à Mesa.
Daqui para a frente, os Líderes respondem pela Mesa?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa ainda não se manifestou, mas
o requerimento está assinado pelo Líder do Governo, no Senado, Senador Delcídio do Amaral, e assinado pelo
Líder do Governo no Congresso, Senador José Pimentel, esclarecendo a V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu quero apelar para fazermos pelo menos uma mediação em relação à necessária discussão que considero ter aqui na Casa. Limitar a palavra dos Líderes para o encaminhamento já é o sequestro da
discussão total. Eu aquiesci o encaminhamento primeiro no sentido de que, para reduzirmos, fosse garantido aos
Líderes o uso da tribuna, o uso do tempo até delimitado por V. Exª, um acordo aqui de plenário com as partes.
Agora, apelando ao eminente companheiro, Líder Pimentel, o encaminhamento é o seguinte: vamos
assegurar aos Líderes, e aí já reduz bastante o número, o uso no plenário, inclusive com a redução. É o encaminhamento que faço.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa esclarece que o requerimento apresentado, caso aprovado, eu só queria esclarecer... Peço a atenção dos Srs. Senadores, se aprovado, nós
suspenderíamos a discussão e teríamos cinco minutos para cada Líder, começando novamente a ouvir todos
os Líderes da Casa, atendendo a esse requerimento.
A proposta do Senador Randolfe vai no sentido de que seguiríamos e ouviríamos os Líderes que ainda
não falaram. É isso que a Mesa entendeu, seria uma maneira de ouvirmos os Líderes que ainda não se posicionaram, com os dez minutos, para que pudéssemos apreciar.
Eu gostaria de...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... de deixar isso ouvindo... Eu queria
ouvir o Senador Caiado e, em seguida, o Líder José Pimentel.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Peço a compreensão de V. Exª porque
nós estamos com...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É muito rápido.
Eu aguardei pacientemente todos que fizeram uso da tribuna. Sou o próximo orador a fazer uso da tribuna. Eu vou me sentir profundamente cerceado no meu exercício, na minha prerrogativa de manifestar a minha
opinião e a minha convicção acerca de um tema tão relevante quanto esse.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Certamente todos os Senadores...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Gostaria que V. Exª me garantisse a palavra, assim como garantiu a todos os outros que fizeram uso da palavra, Sr. Presidente.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Sr. Presidente, eu também estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – A Mesa está se manifestando porque
existe um requerimento na mesa. Obviamente, se o Senador Ferraço falar, o próximo orador usa legitimamente o mesmo argumento, mas nós temos uma manifestação do Plenário. O Senador Sérgio Petecão tinha se
manifestado, existe uma manifestação escrita, através de um requerimento, subscrita por dois Líderes, e há a
manifestação do Senador Randolfe.
Eu sou obrigado na mesa a ouvir o Plenário e ver que encaminhamento nós vamos dar, pedindo desculpas a V. Exª para que eu possa decidir.
Senador Caiado.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Presidente, eu também estou inscrito. Eu queria falar também.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Sem revisão do orador.) – A proposta que faço é
que, na Presidência do Senador Renan, ele leu, ele aqui deixou claro quantos estavam inscritos, e ele foi extremamente flexível com o tempo de todos que antecederam este momento.
Ora, Sr. Presidente, não é justo neste momento, depois que todos os outros ficaram aqui esperando... Eu
estou na posição de Líder, eu estarei na posição privilegiada – não é isso –, mas eu entendo que, nesta hora,
como nós fizemos um acordo e não apresentamos todos os destaques necessários que poderíamos apresentar
para não procrastinar o processo de votação... Porque, se nós quisermos usar o Regimento, se a tese for essa,
então, tudo bem. Se não existe acordo, nós vamos então entrar com todos os nossos destaques, requerimento
de retirada de pauta, de quebra de interstício, e vamos daí para frente. Se a tese é essa, tudo bem. Nós sabemos jogar Regimento; não há problema algum. Vou convocar a minha assessoria para que realmente preencha todos os requerimentos, e, a partir de agora, nós vamos fazer então uma votação que vá pela madrugada.
Não há problema.
Se nós cumpríssemos aquilo que foi acordado, ou seja, ouvirmos aqueles que estão inscritos, nós votaríamos o destaque e votaríamos a matéria principal. Então, é essa a ponderação que faço com V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu respondo a V. Exª com todo o respeito. Devo dizer que eu estava presente na sessão, sentado na minha cadeira, e ouvi a manifestação do Senador
Sérgio Petecão, do Senador Randolfe Rodrigues e do Líder. E o Presidente Renan falou que, após ouvir o orador
que estava na tribuna – o Senador Cristovam –, ia tratar da solicitação feita pelo Plenário.
Então, não estou inventando nada. Estou apenas cumprindo à risca o que o próprio Presidente da sessão
até aqui, Renan Calheiros, falou.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Ele disse que poria em apreciação e
discutiria com o Plenário o encaminhamento da sessão, já que havia a manifestação de três Senadores, que é
o que estou fazendo agora.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Acho que há ainda
11 Senadores inscritos, e dariam 110 minutos, no mínimo, se cada um falasse dez minutos, se não falarem um
pouco mais. Isso é mais de duas horas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – Sim, paciência. Esse é o nosso ofício.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Acho também que nenhum Senador pode ser cerceado
de expressar as suas palavras.
Agora, eu queria aqui fazer um apelo a V. Exª e ao Presidente Renan, que já fiz há pouco. A Ordem do
Dia se inicia às 16 horas. Nós começamos a Ordem do Dia às 18 horas, e não havia nenhuma razão para nós
começarmos às 18 horas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – É verdade.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Maioria/PSD – AM) – Nós teríamos que ter começado às 16. Aqueles que não
estiverem aqui às 16 não estão, mas, com aqueles que estiverem às 16, começa-se o debate. Se tivesse começado às 16 horas, que é o horário regimental... Todo Senador fala muito do Regimento, mas, na hora que é para
estarmos aqui às quatro horas da tarde, não está ninguém, e aí dá nisso, dá nisso: vamos votar, não dá para
cercear... Até concordo que não dá para ouvirmos cada Senador expressar sua opinião, seja a favor, seja contra.
Vamos ficar até altas horas e votar, porque há 11 destaques para serem votados, depois há requerimentos, há
isso, há aquilo. Então, vai ser. Mas faço este apelo ao Presidente Renan e a V. Exª, que é Vice-Presidente: vamos
iniciar a Ordem do Dia às 16 horas para que acabemos com esse negócio de chegar duas, três horas atrasados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Concordo com V. Exª. Eu tenho, como
Vice-Presidente, procurado também ficar disponível, não só para começar as sessões às 14 horas sempre, como
também estou sempre presente aqui, às 16 horas, para tentar encaminhar a Ordem do Dia. Acho que isso é
bem razoável e adequada, inclusive, a manifestação do Senador Omar.
Tenho um requerimento sobre a mesa, e é importante que eu consulte os dois Líderes que assinaram o
requerimento – regimentalmente, eu tenho que apreciar o requerimento – se o requerimento está mantido e
se nós vamos fazer a apreciação dele.
Volto a dizer: nós teríamos um debate, uma discussão sobre o requerimento, com encaminhamento de
cinco minutos para cada Líder que queira dar um encaminhamento de votação para a apreciação desse requerimento.
Esse é o esclarecimento que eu faço ao Líder do Governo, ao Líder no Congresso, ao Senador Randolfe,
que também fez, e ao Senador Sérgio Petecão. Eu gostaria de ver se há um razoável consenso do Plenário sobre o encaminhamento...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... ou da lista de inscritos, com o tempo de dez minutos, ou de nós termos uma modificação nesse encaminhamento, abrirmos o painel, caso seja
deliberação do Plenário, e seguirmos com a lista de oradores inscritos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu preciso da manifestação dos Srs.
Líderes.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de ter a oportunidade de fazer uma ponderação a V. Exª e à Casa. Essa matéria não é uma matéria qualquer.
Nós estamos tratando aqui da manutenção ou não do abono salarial, do seguro-desemprego. É uma matéria
que o Brasil todo está acompanhando como o Senado e os Senadores vão se posicionar. Não é uma matéria
qualquer para se decidir sobre quem encaminha, quem discute, quem apresenta argumentos através de Líderes, com todo o respeito à opinião dos Líderes.
Os Senadores se inscreveram numa lista. O que está errado é que... Eu estava no meu gabinete agora
tratando de alguns assuntos e assistindo à palavra de alguns Senadores. Houve uma Senadora que falou por
20 minutos, 25 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Concordo.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – E a palavra dela correu frouxa, foi em frente. O que
está faltando é colocar ordem, mas colocar ordem desde o começo.
É preciso que cada Senador inscrito tenha a oportunidade de emitir a sua opinião. Se nós vamos chegar
à meia-noite ou uma hora da manhã com a opinião dos inscritos, cabe à Mesa dizer; encerra-se a discussão e
vota-se a matéria numa próxima sessão, ou prossegue-se. Agora, o que está faltando é colocar ordem, porque
há Senadores que falam por dez minutos e outros que falam por 25 minutos ao bel-prazer.
Então, não dá para, em função de um erro, cancelar a palavra de quem está inscrito e em cima da discussão de uma matéria com a importância que têm o seguro-desemprego e o abono salarial, que são matérias
constantes da Constituição brasileira. Nós estamos tratando de uma matéria que está escrita na Constituição
brasileira. É a modificação de algo que está na Constituição brasileira. O abono salarial é garantido para quem
ganha até dois salários mínimos, assegurado um salário mínimo por ano. E há discussão em torno desse assunto. É preciso que se esclareça pela opinião favorável ou contrária de todos os inscritos, mas com ordem.
Se não houver tempo, se chegarmos à meia-noite, uma hora da manhã, que a Presidência encerre a discussão e coloque a votação para uma próxima oportunidade ou para uma próxima sessão. É a ponderação
que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria fazer uma proposta.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR) – Presidente, pelo PDT. Pela Liderança do PDT,
Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Eu queria só uma mediação. Antes
de ouvir o Senador Telmário, eu queria propor algo em cima do que traz um dos decanos da Casa, o Senador
José Agripino.
Achei importante a argumentação de V. Exª. Nós podíamos – mas tudo depende de acordo –, a Mesa
poderia considerar, se tivesse a concordância dos colegas, uma alternativa de seguir a lista de inscrição com o
tempo rígido de cinco minutos, que eu pudesse controlar...
Bem, eu estou propondo algo, uma mediação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Fora do microfone.) – O que é que propõe o Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – O Regimento propõe...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Fora do microfone.) – No meu entendimento, esta
é a Casa do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Exatamente. Mas é porque eu tenho
um requerimento sobre a mesa, escrito por Líderes, e aí estamos discutindo se vamos apreciar o requerimento
ou encontrar uma maneira de seguir com a lista de oradores inscritos, que é o que o Senador José Agripino...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com todo
o respeito, eu estou aqui como Líder do PMDB, calado, desde as 15 horas. Agora, é impossível ficarmos aqui
sem tempo marcado, sem Regimento a ser cumprido... Senador vem debater assunto que nada tem a ver com
isso, fazer política partidária aqui dentro, fazer discussão inócua, do meu ponto de vista, durante meia hora,
durante 40 minutos, enquanto os outros que estão inscritos, que querem falar...
Eu tenho dificuldade, sinceramente, de não permitir, a não ser que os outros Líderes aceitem – e eu não
vou discordar dos demais Líderes –, de fazer um novo entendimento a esta hora da noite. A culpa não é minha.
A culpa não está sendo de todos os Senadores. Agora, é impossível um Senador falar 30, 40 minutos e cortar-se a palavra daquele que quer discutir no tempo regimental, Sr. Presidente.
Então, o que eu proponho a V. Exª, com todo o respeito – e acato a decisão se for dos demais Líderes –,
é que votaremos isto aqui, mas não dá para ficarmos aqui até de madrugada aguardando que alguém resolva
parar de falar, sem nenhum tempo regimental ser marcado, em detrimento daqueles outros que querem falar
os cinco minutos ou os dez minutos regimentais e não têm o direito de falar.
É essa questão que eu queria colocar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Muito bem, Senador.
Senador Telmário, para uma questão de ordem.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considerando a importância desta matéria, considerando que alguns Senadores disponibilizaram de mais tempo
ou de menos tempo, considerando o horário em que nós iniciamos o debate desta matéria e para não cercear
aqui o direito dos Senadores que estão inscritos, eu acho que temos que buscar um termo. Nós não podemos
agir agora, rigorosamente, em cima do Regimento. Acho que o entendimento é para isso.
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Eu acho que poderíamos, sim, pautar um tempo de cinco minutos, rigorosamente, para que todos aqui
que já estão inscritos se manifestassem e nós ganhássemos tempo, porque, no tempo em que nós paramos
aqui para discutir e buscar o acordo, nós já teríamos avançado nesse debate.
Então, essa é a nossa proposição na Liderança do PDT, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – AC) – Presidente... Presidente Jorge...
Presidente Renan, então, agora.
Presidente Renan, é só para comunicar que eu retiro a minha proposta, porque a minha proposta era
para dar maior celeridade, mas estou vendo que perdemos uma hora só para encaminhar a proposta que foi
discutida aqui no plenário. Não tem jeito, não, Presidente Renan. Vamos até amanhã de manhã.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço, com a palavra, V. Exª.
O Senador Jorge Viana estava conversando com o Plenário, em cima... Há um requerimento sobre a mesa.
A qualquer momento, em função da aprovação do requerimento, nós podemos encerrar a discussão. Se houver sinais no sentido de que nós possamos construir uma convergência, fazer o entendimento, melhor. Se não
houver, eu vou conceder a palavra ao Senador Ricardo Ferraço e em seguida nós vamos submeter o requerimento à apreciação, que é o que manda o Regimento que nós façamos.
Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – Sr. Presidente, por um acordo, nós estamos dispostos a ouvir aquilo que V. Exª havia feito, que seria a sequência da lista. Passaríamos à votação dos destaques
e, imediatamente, à votação do texto principal.
Sr. Presidente, do contrário, se nos for cerceado esse direito, eu também tenho prerrogativa, como Líder,
de apresentar todos os requerimentos à Mesa: requerimento de adiamento de votação, de quebra de interstício,
de inversão de pauta; todos eles com direito a encaminhamento, com direito à votação. E aí, sim, nós teremos
um processo que será muito mais alongado e que vai... Devo esclarecer a todos os Parlamentares...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – É exatamente por isso, Senador Caiado...
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – ... que nós estamos cumprindo um acordo, Sr.
Presidente, mas, se o acordo for quebrado para impedir a fala dos que já estão na lista, eu vou exatamente
exercer a minha prerrogativa e apresentar os requerimentos à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Eu quero dizer a V. Exª que, quando
eu fiz a ponderação no sentido da convergência, é porque, se não houver uma convergência para que a gente
possa decidir o número de oradores, combinar em que momento nós vamos apreciar, o Regimento possibilita
n alternativas com relação a essa discussão.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente, como autor do requerimento,
estamos retirando o requerimento, pedindo a V. Exª para encerrar as inscrições nos nomes já constantes e que
a gente discipline, Sr. Presidente, o horário de intervenção, porque uma Senadora do meu Partido falou e, com
a generosidade de V. Exª para com as mulheres, extrapolou um pouco.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª, que garante o direito e a prerrogativa de um Senador fazer uso da sua palavra e exercer
suas convicções, até porque essa é a razão da nossa existência e do Parlamento.
E eu, Sr. Presidente, venho à tribuna e faço questão de exercer a minha palavra, não porque vá votar com
o Governo, ou vá votar com a oposição. Não, eu vou exercer a minha convicção. E faço questão de exercer a
minha convicção, porque não tenho vocação para ser canguru.
Canguru é aquele ou aquela que não se posiciona em relação a um fato, como o que nós estamos debatendo, da maior relevância. Nós estamos, sim, debatendo aqui manutenção ou não de conquistas e direitos dos
trabalhadores, como está consignado na Constituição desde 1946, e foi regulamentado em 1986. Qual seja, o
seguro-desemprego, Sr. Presidente.
Eu, sinceramente, acho, Sr. Presidente, como ensina o poeta, “o avesso do avesso do avesso”, que nós
estejamos aqui discutindo um tema como esse, parte de uma conjuntura relevante que o nosso País está enfrentando, sem que a gente analise as causas e as razões do por que chegamos aqui.
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Afinal de contas, não chegamos aqui por gravidade. Não, chegamos aqui, porque uma tal matriz econômica foi apresentada ao País como a solução e a alternativa para os nossos desafios.
Assim como muitos companheiros, eu estou aqui há quase quatro anos, alguns outros companheiros
chegaram recentemente, mas não foram poucos os debates que nós fizemos, ou em plenário, através de sessões
temáticas, ou mesmo, Senador Randolfe, na Comissão de Assuntos Econômicos, em que nós problematizávamos a conjuntura e o contexto e, quando nós aprofundávamos esse tipo de temática, nós éramos chamados
de pessimistas de plantão, porque víamos que, da forma como as coisas iam, nós chegaríamos aonde chegamos. E é fundamental, Sr. Presidente, que nós possamos fazer uma retrospectiva do por que chegamos aqui.
Não é verdade que essa crise que nós estamos vivendo é uma crise inexorável. Não é verdade que, se
nós tivéssemos, preventivamente, adotado providências, nós teríamos que sacrificar o País como nós estamos
sacrificando, Sr. Presidente.
Em um debate como este, há uma frase que precisa ser lembrada, do ex-Presidente Ronald Reagan,
quando diz, Senador Agripino, que, quando as empresas ou as pessoas gastam mais do que ganham, elas vão
a falência, quando o governo gasta mais do que arrecada, manda a conta para o contribuinte.
Esse tipo de debate que estamos aqui fazendo é evidente que é um debate que poderia ser caracterizado como o Governo querer fazer piquenique na sombra alheia. É exatamente isso que o Governo está fazendo,
transferindo para a sociedade, para o contribuinte brasileiro todos os seus equívocos acumulados ao longo
dos últimos anos, Sr. Presidente.
As estatísticas fiscais mostram de forma clara o desarranjo e o descontrole das contas públicas. Por meio
de manobras, “pedaladas” fiscais, o Governo afrontou a lei da gravidade, quis fazer chover de baixo para cima,
como se isso fosse possível. Práticas condenadas pelo Tribunal de Contas da União que nos levam à conclusão
que na vida não há prêmio, não há sorte ou azar, o que há são consequências, Senador Jader Barbalho, pelas
opções e escolhas que nós fazemos. E as escolhas feitas pelo Governo brasileiro nos levaram a essa conjuntura que estamos atravessando. É evidente o processo de desajuste nas contas públicas. O resultado das contas
públicas, o chamado superávit primário, passou de um saldo positivo de 3,1 do PIB em 2011 para um déficit
do PIB em 2014.
O resultado primário é a economia que o Governo faz ou deveria fazer para pagar as suas obrigações.
Essa economia é importante, porque assim como acontece na vida pessoal de qualquer um de nós, quando
você consegue poupar, sobram recursos e excedentes para que você possa pagar as suas dívidas, renegociar
as suas dívidas, repactuar as suas dívidas em outras bases e em outras condições.
A elevada gastança do Governo fez com que a dívida bruta saísse, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
de um montante de 54% do Produto Interno Bruto em 2011 para 64% no início deste ano. Trata-se de um aumento de dez pontos percentuais do Produto Interno Bruto nos últimos quatro anos.
O efeito deletério da perda, enfim, de credibilidade das instituições fiscais e do excessivo endividamento
é o pagamento maior dos juros. Em 2011, o Governo pagou de juros R$237 bilhões. Esse montante, em 2014,
subiu para R$311 bilhões – uma alta de 31% em apenas quatro anos. O montante representa, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o pagamento de 12 Programas Bolsa Família por ano.
Tudo isso ainda sem considerar os Restos a Pagar, que totalizam, neste momento, R$227 bilhões. Um
crescimento de quase R$100 bilhões durante os últimos quatro anos.
Chegamos ao fundo do poço e agora o Governo eleva a carga tributária, corta benefícios trabalhistas.
Isso não é justo, Sr. Presidente. Porque, neste momento, tudo o que nós deveríamos fazer é ampliar a rede de
proteção social.
O protocolo sinaliza que você deve poupar durante os ventos favoráveis. Nós passamos muitos anos
com vento favorável, com bonança, e em lugar de poupar, em lugar de fazer igual à formiga, o que o nosso
País fez foi dar uma de novo-rico.
O que o novo-rico faz, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores? Sai gastando de qualquer maneira, sem responsabilidade e sem consequência. Não poupou. Deveria ter poupado, para que, numa conjuntura como esta,
nós pudéssemos proteger os trabalhadores brasileiros.
O momento de fazer esses ajustes, é óbvio, teria que ser num momento de bonança, em que nós tínhamos um baixo desemprego. Seria muito mais fácil, seria uma cirurgia muito mais tranquila.
Agora, quando estamos com aproximadamente 8 milhões de brasileiros – brasileiros e capixabas – desempregados, no momento em que precisamos exercer a nossa solidariedade humana, nós tiramos a escada
e deixamos os brasileiros com a broxa na mão, sem essa rede de proteção social...
(Soa a campainha.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... que é uma rede fundamental para os brasileiros, Sr. Presidente.
Portanto, Sr. Presidente, eu vou manifestar aqui que não vou votar favoravelmente – é obvio – à matéria
encaminhada pelo Governo e faço isso com muita tranquilidade, porque sou do PMDB. O meu Partido não se
reuniu e não debateu esse tema, o que significa dizer que nós estamos liberados. Eu me sinto liberado para
exercer a minha convicção, Sr. Presidente, por achar, sinceramente, que é surreal que, num momento como
este, nós tenhamos que restringir essa rede de proteção social de fundamental importância para os trabalhadores brasileiros porque não fizemos o dever de casa. Volto a frisar: demos uma de novo-rico, que gastou sem
prevenção...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES. Fora do microfone.) – ... que gastou sem planejamento. Agora, estamos submetendo o nosso País...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Para concluir, Senador Ricardo Ferraço
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB – ES) – ... a essa circunstância e a essa conjuntura, quando o que deveríamos estar fazendo seria ampliar – vou repetir, Sr. Presidente – a rede de proteção social.
Por isso mesmo, eu manifesto aqui o meu voto contrário à manutenção dessa medida provisória, porque
ela retira, ela subtrai conquistas importantes para os trabalhadores brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Flexa
Ribeiro.
Mais uma vez pondero, a exemplo do que fez o Senador Jorge Viana, se há um acordo para apreciarmos
o requerimento. Na forma do Regimento, nós estamos obrigados a fazê-lo.
O Senador Ronaldo Caiado fez uma advertência de que, na hipótese de apreciar esse requerimento, nós
teríamos, na sequência, que apreciar também outros requerimentos...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – Presidente, parece-me
que o Senador Pimentel retirou o requerimento – parece-me que ele retirou. Pelo menos, ele havia anunciado
a retirada do requerimento.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Presidente, estou retirando o requerimento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Presidente, eu só faria um adendo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – ... que o Senador e Líder Eunício apresentou: que
nós cumpríssemos o Regimento quanto ao tempo. Os inscritos falariam, conforme a lista de inscrição, desde
o começo.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Só para deixar claro, o que eu fiz foi uma reclamação, tendo em vista que as pessoas vêm, preparam-se para discutir, e eu vi Senador aqui discutir 35, 40 minutos, com a condescendência da Mesa, não estou querendo questionar. Só estou dizendo o seguinte: não sou
contra o requerimento apresentado à Mesa. Só fiz a advertência porque não compreendo que pessoas possam
falar 40 minutos e outros que estão inscritos não têm o direito de falar.
Foi só esse alerta que eu quis colocar para a Mesa naquele momento. Não sou contra o requerimento de
encerramento. Só para deixar claro.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Está esclarecido e é o mesmo que eu estava falando. O autor do requerimento, o nosso Líder, apresentou, e eu então faço essa ponderação, que vários colegas fizeram, que nós pudéssemos cumprir como cumpriu agora o Senador Ferraço, que cumpriu os seus dez
minutos, assim nós andaríamos e ouviríamos todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, qual é o
tempo que, afinal de contas ficou acertado?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – V. Exª falará dez minutos, na forma do
Regimento.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Vou procurar falar em
cinco, Sr. Presidente. Vou fazer um grande esforço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – No entanto, se V. Exª precisar de mais
minutos, eu não posso ter concedido um tempo a mais a qualquer um sem garantir a isonomia com os outros.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM) – Mas eu quero dizer, Sr.
Presidente, que eu compreendo e até concordo com a opinião...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão
da oradora.) – Até concordo com a opinião daqueles que acham que o tema está mais do que debatido, e as
opiniões já estão mais do que expressas aqui. Todos nós temos uma opinião formada e um voto já decidido.
Mas eu faço questão, Sr. Presidente, como Senadora pelo Partido Comunista do Brasil, de subir a essa tribuna
e rapidamente colocar um pouco da nossa posição.
Eu creio que, em alguns momentos – e é assim na vida de todos nós –, nós não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer, mas nós fazemos aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes a vida nos exige isso. E mais: muitas vezes a vida nos exige sacrifícios maiores do que aqueles que nós imaginávamos.
Com o que não concordo, Sr. Presidente, o que eu não posso aceitar, de forma passiva, é que Parlamentares que têm uma longa atuação política, que em determinados momentos apoiaram governos, apoiaram
propostas, hoje, apenas e tão somente pelo fato de se encontrarem na situação de oposição ao atual Governo,
se manifestam como se aquela fosse a sua verdadeira posição.
Tenho aqui em mãos várias matérias que foram publicadas nos últimos anos, particularmente no ano
de 2014. Numa delas, o candidato que perdeu a Presidência da República, e talvez o seu principal consultor
econômico, fala o seguinte: que o programa deles, daquele que perdeu as eleições, repito, precisa tratar de
problemas prementes, entre os quais o problema da Previdência Social, o problema do seguro-desemprego. E
diz o pretenso candidato a Ministro da Fazenda: “Como um país que está com desemprego baixo tem um aumento colossal no seguro-desemprego?”. O que é isso? Isso não é questionamento de ninguém que compõe
este Governo, mas de alguém que apresentou ao País um programa de governo, do qual constava que haveria
necessidade de fazer um ajuste forte na economia.
Então, Sr. Presidente, desde o início – podem buscar, existem vários pronunciamentos meus, do Senador
Paim, de muitos outros Parlamentares –, dizíamos o seguinte: da forma como chegou a medida provisória, ela
não continuará, terá que sofrer mudanças.
Aqui, quero fazer um destaque ao trabalho que fez o Deputado Paulo Rocha, que conseguiu melhorar
muito a medida provisória. Nós aqui não estamos tocando na questão do seguro-defeso, Senador Jorge Viana,
porque resolvemos esse problema. Então, é obvio, o PLV aprovado pela Câmara melhorou bastante o projeto
original apresentado ao Congresso Nacional, e isso graças à luta de muitos Parlamentares, não só da oposição,
mas também e principalmente da situação.
Então, existem determinados momentos na vida em que precisamos mostrar o lado em que estamos.
E, hoje, não tenho dúvidas nenhuma. O problema não é o conteúdo da medida Provisória, mas tão somente
derrotar o Governo da Presidenta Dilma, desestabilizar o Governo da Presidenta Dilma.
Quantas vezes, para que possamos avançar, dar passos seguros à frente, não necessitamos dar um passo
atrás? Quantas vezes? Quantas vezes não fazemos isso em nossas vidas? Este é um momento assim. Vivemos
um momento de crise.
Um dia desses, ouvindo uma matéria na televisão sobre o fator previdenciário – aliás, fomos contra a
criação do fator previdenciário, que foi criado no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso
–, eu vi uma entrevista de alguém que compõe o Partido do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. E a
repórter perguntava: “Mas não há incoerência da parte dos senhores que criaram o fator previdenciário agora votarem contra?” E a resposta do Parlamentar foi a seguinte: “Mas naquela época vivíamos um problema e
uma forte crise econômica. A inflação era crescente, a arrecadação caía, então era preciso.” E eu pergunto: qual
é o momento que o País vive hoje?
É óbvio, Senador Randolfe, gostaríamos profundamente de estar aqui votando a taxação das grandes
fortunas. Mas vamos ver quantos aqui têm coragem de enfrentar esse tema. Quantos aqui têm decisão de votar
esse tema. Falar em direito de trabalhador votando uma lei que tem como único objetivo “não” à regulamentação
da terceirização. Mas é a possibilidade do aumento significativo da terceirização.
Então veja, Sr. Presidente, nós temos a convicção absoluta de que o que precisamos garantir são todas
as conquistas que obtivemos até agora. Muitas vezes, temos que abrir mão de uma parte muito pequenininha
para garantir um projeto muito maior.
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Se nós olhássemos para o lado, se olhássemos para trás e se víssemos algum projeto melhor para o Brasil, para o povo brasileiro, substituindo isso que está aqui, não teria problema nenhum, eu seria a primeira a
abraçar a causa. Mas não dá. O que se propõe em substituição ao projeto que o Brasil tem hoje é muito mais
atrasado. Esse, sim, é danoso aos interesses dos trabalhadores. Como no passado, tivemos que fazer uma grande mobilização nacional para não permitir que jogassem na lata do lixo a CLT; para que, repito, não jogassem
na lata do lixo a CLT e todos os direitos históricos dos trabalhadores.
Por isso, Sr. Presidente, que meu Partido, que se esforçou muito para avançar, para melhorar as medidas
provisórias, apresenta um voto de confiança neste Governo, um voto para que a gente siga aplicando o projeto de desenvolvimento nacional, um projeto que tem buscado a melhoria da qualidade de vida do povo e dos
trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, Sr. Presidente.
Essa é a posição.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Caiado.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, esta Medida Provisória nº 665 tem uma relevância diante de todos os temas
que nós temos discutido aqui, no Senado Federal. Até porque essa medida provisória é o atestado, assinado
pela Presidente da República, da fraude e do estelionato da campanha eleitoral em 2014.
Por quê? A Presidente alicerçou a sua campanha, o fundamento da campanha, o desafio que ela colocava
ao candidato opositor era dizendo exatamente o que ele iria fazer e que ela não faria nem se a vaca tossisse.
E a medida provisória para a vaca tossir não veio. Mas veio a medida provisória para desdizer tudo aquilo que
ela havia dito.
Prestem atenção: ela se intitulava candidata do Partido dos Trabalhadores. De repente, ela vai propor
o ajuste fiscal. No ajuste fiscal, ela mirou quem? Em quais circunstâncias? É isso que eu quero discutir agora.
A Presidente da República atingiu as pessoas nos momentos mais frágeis de suas vidas. As Medidas Provisórias nºs 665 e 664 direcionam para o cidadão que está desempregado, para o cidadão que está com problema de saúde, e atinge o seguro por morte, ou seja, três situações, as mais dramáticas, que uma família ou
uma pessoa pode enfrentar.
Ora, deveria ter uma ação direcionada para cortar as mordomias do Governo, para cada vez mais mostrar um gesto, sim, dizendo: serei a primeira a excluir o transporte que tenho com toda essa estrutura de mobilização da Presidente da República, dos 40 Ministérios pela Esplanada, de um aparelhamento que existe de
comissionados e de estruturas, também as estatais, todas elas para atender acordos políticos e conchavos políticos, aqueles que os financiaram.
Quero aqui completar a tese do Senador Aloysio Nunes. O Governo, já sabendo da situação crítica, já
eleito, já falando em ajuste fiscal, editou duas medidas provisórias – não a 664 ou a 665. Redigiu também a
Medida Provisória nº 663 e a Medida Provisória nº 661. O que essas medidas provisórias disseram? Essas medidas preocuparam-se em atender aqueles que foram os verdadeiros caixas de campanha e aqueles em que a
Presidente direcionou os incentivos. Na 661, já no mês de dezembro de 2014, o Governo repassou mais R$30
bilhões do Tesouro ao BNDES, a juros subsidiados. Só no subsídio de R$30 bilhões da 661, o Governo e nós estamos pagando R$2,5 bilhões, por ano, da diferença entre a taxa de capitação do Governo e taxa de empréstimo por parte do BNDES.
Redigiu também a MP 663, para poder ampliar a equalização da taxa de juros em mais de R$50 bilhões,
sendo que esse empréstimo também é direcionado para tudo aquilo que está sendo denunciado por todos
esses escândalos, não só na Petrobras, mas que saberemos avaliá-los no momento em que trouxermos à tona
a quebra do sigilo do BNDES.
É por isso que eu quero, Sr. Presidente, neste momento, não só votar contra a medida provisória, mas
também dizer da agressão dessa medida provisória às normas constitucionais; da prerrogativa de uma medida
provisória querer revogar direito constitucional, que é exatamente do abono salarial; da condição de querer
dizer que o seguro-desemprego, além de ter o prazo alongado, tem condicionantes que, me disse o Líder do
Governo, não são obrigatórias mais, serão definidas pelo Codefat.
Mas o cidadão, para poder, amanhã, também recorrer ao seguro-desemprego, ele tem, de acordo com
aquela análise feita pelo Codefat, a obrigatoriedade de mostrar que está matriculado ou tendo frequência, para
que possa receber o seguro-desemprego.
Ora, Sr. Presidente, no meu Estado de Goiás há poucos Municípios com essa estrutura. Nós estamos assistindo à mídia denunciar e mostrar o caos exatamente do Pronatec. Por duas vezes, os cursos foram adiados,
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o Governo não tem condições de arcar com o pagamento das instituições que promovem promovendo os
cursos do Pronatec.
Então, objetivamente, essa medida provisória, de maneira alguma, pode ser aprovada no Senado Federal. Do contrário nós estaremos aqui direcionando para as pessoas nos momentos de maior fragilidade. Essas
pessoas não têm como resistir ao momento em que nós estamos. E vamos atingir, até o fim do ano, 20% na
taxa de desemprego no País.
Todo dia, pela manhã, nós só escutamos isto: é empresa que fecha, mais não sei quantos demitidos, mais
não sei quantos que foram colocados de férias coletivas, porque não há como tocar este momento político-econômico que vive o País.
É justo um Governo que não mostra a sua verdadeira vontade de cortar na própria carne se utilizar da
boa-fé do cidadão e do eleitor na campanha eleitoral, e depois direcionar para toda essa população um Governo
em que a única coisa...
(Soa a campainha.)
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – ... a que o Ministro se propõe é aumentar a carga tributária sobre aqueles que mais necessitam em um momento de maior crise no País?
A tese de governantes, a tese de Parlamentares da Base do Governo e do Partido PT vir dizer que a crise
é internacional? Por favor, vamos parar com essa tese. O mundo cresceu 3,1%, e o Brasil cresceu 0,1%, ou seja,
o Brasil infelizmente arrastou a economia mundial para baixo. Essa é a realidade, Sr. Presidente.
Eu encerro pedindo a todos que, neste momento, não seja um voto partidário, mas um voto que vai dizer não à fraude e vai dizer que quem amanhã, numa campanha eleitoral, não cumprir o que promete não tem
direito de pedir à população brasileira que faça a cota de sacrifícios, porque não está credenciado, nem o seu
Governo, para pedir sacrifício à população brasileira.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
A votação é “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, obviamente, o encaminhamento a esta medida provisória será contrário, mas eu
quero iniciar aqui, na tribuna, destacando o seguinte: é necessário ter coerência em relação aos direitos dos
trabalhadores. Não adianta rugir como um leão em relação a essa medida provisória e miar como um gatinho
em relação a propostas que tramitam no Congresso Nacional, como a proposta da terceirização. É fundamental
que compreendamos que existe uma ofensiva contra os direitos dos trabalhadores.
Eu ouvi alguns companheiros e companheiras de partidos com quem temos ótima relação, companheiros
do Partido dos Trabalhadores destacando que esta medida provisória é transitória, que esta situação em que
vivemos é transitória. Mas ocorre, Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a escolha de Ministro de Estado não é
transitória. Foi escolhido para o Ministério da Fazenda o Sr. Joaquim Levy. O Sr. Joaquim Levy é representante
do mercado financeiro, e não é nada pessoal, nada contrário ao Ministro da Fazenda. Acredito, inclusive, que
ele é competente no caminho que segue, nas medidas pelas quais opta. Ele é competente nos ajustes que
propõe, mas é uma questão clara em relação à opção política.
A opção política da campanha a que muitos movimentos sociais se associaram no segundo turno em
defesa da Presidente Dilma, movimentos sociais que assinam esse manifesto que hoje foi subscrito também
por mim e pelo Senador Lindbergh, movimentos sociais que estiveram juntos com a Presidente no segundo
turno, como a Central Única dos Trabalhadores, como o Circuito Fora do Eixo, como o Movimento Sem Terra,
como um grupo de economistas que subscreve esse manifesto, lideranças políticas como Tarso Genro, como
o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, todas essas lideranças, no segundo turno, apoiaram que
uma política de inclusão social avançasse neste País. Essas lideranças desse manifesto aprovaram inclusive um
período, quero reconhecer, virtuoso de crescimento da economia brasileira, no início, numa fase do Governo
Lula quando a economia cresceu em média 4,7%, quando tivemos um crescimento econômico destacado e
pujante, chegando em 2010 a 7,6%.
Sr. Presidente, é fundamental entendermos qual é a lógica aqui apontada. Salário e emprego dependem
de crescimento econômico, crescimento depende de investimento e o investimento depende do papel que
vamos escolher para o Estado.
É lógico que o caminho dessa medida provisória sinaliza o inverso. A questão dessa medida provisória
é o conjunto da obra: é a redução de direito, é o abono salarial, é a redução de direito ao seguro-desemprego.
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Ora, Senador Cássio, como eu vou votar contra o seguro-defeso sendo da Amazônia, sendo do Estado
do Amapá, no estuário do Amazonas, com um dos maiores bancos pesqueiros do planeta, com tantos pescadores que nós temos lá? Como é que eu vou votar contra o seguro-defeso, um direito conquistado por esses
pescadores artesanais ao longo do tempo? Não há razão. Não tem como. Não há lógica.
O caminho, a questão fundamental é a opção política do Governo. É disso que eu divirjo. Eu queria estar
no caminho inverso. O problema é que a opção pelo Ministro Levy, a opção por uma medida provisória que
retira direitos dos trabalhadores não é coerente, principalmente com a campanha da Presidente no segundo
turno, com o que foi dito. E não é coerente nem sequer com o próprio programa que foi construído nos últimos dez anos, de inclusão.
Sr. Presidente, o caminho é fundamentalmente de opção política. O caminho é de opção. O problema
é que não há nenhuma sinalização na direção dos trabalhadores. A sinalização é só para o mercado, ou seja,
quando é para arrochar.
E veja, já foi dito aqui da tribuna, mas nunca é demais. Por que há necessidade dessas medidas do dito
ajuste? É porque foram concedidos mais de R$100 bilhões de desoneração às grandes empresas, a elevadas
taxas, com juros baixos. Esta é a razão. A consequência disso são essas medidas de ajuste.
Agora, é concedida desoneração para as grandes empresas, e quem paga a conta depois são os trabalhadores? Não há lógica, não há razoabilidade nisso. O problema é que os trabalhadores ficam desprotegidos por
completo, porque por um lado vêm as medidas do ajuste, por outro, a taxa Selic está subindo, beneficiando a
quem? Mais uma vez, quem ganha no Brasil? O mercado financeiro.
Veja, Sr. Presidente, o lucro líquido do Itaú e do Unibanco no último mês. Enquanto vai ser votada a retirada de direito dos trabalhadores, o lucro líquido do Unibanco e do Itaú subiu 29,7%, chegando a R$5,7 bilhões. Veja, Sr. Presidente, o problema é opção política. É a opção que não é do lado da base social do próprio
Governo. É este o problema. E é por isso que centenas de movimentos sociais assinam esse manifesto que nós
apresentamos aqui, como já foi dito desta tribuna pelo Senador Lindbergh. É por isso que centenas de intelectuais assinam esse manifesto.
Eu gostaria que fosse dito que a medida é, de fato, transitória. Para ela ser transitória, tem que, com toda
a permissão, mudar o Ministro da Fazenda. Para a medida ser transitória, o Ministro da Fazenda tem que ser
outro, não este, porque não é Ministro da Fazenda para este Governo e para essa política econômica. Não é a
opção política apontada.
Então, eu queria e eu quero defender, Senador Jorge, o caminho estratégico que o Governo anunciou na
eleição da Presidente, no segundo turno, que foi um caminho de aprofundar mudanças, de aprofundar reformas, de apontar para o desenvolvimento econômico e para a indução do papel do Estado na economia. Não
se faz isso favorecendo bancos; não se faz isso com medidas de arrocho fiscal contra os trabalhadores; não se
faz isso ampliando o tempo do seguro-desemprego; não se faz isso com este caminho.
Eu quero ter – inclusive para eu me posicionar diferentemente aqui – sinalizações para o lado de cá. Tem
muita sinalização para o lado de lá, do capital financeiro principalmente, tem muito aumento de taxa de juros.
Eu gostaria de ver sinalizações para o lado dos trabalhadores, para, inclusive, apoiar medidas que não sejam
essas. O imposto sobre grandes fortunas está na Constituição da República, e o imposto sobre grandes fortunas ainda não foi regulamentado.
Recentemente, teve um escândalo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Boa parte dos grandes ricos do País...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – ...estão inseridos nesse
escândalo. Eles não são taxados. Só com a fraude do Carf pode chegar a 19 bilhões. Já é maior do que esse
ajuste previsto aqui.
Além do mais, Sr. Presidente, eu quero já anunciar que o nosso Partido, se for o caso, irá para o Supremo
Tribunal Federal arguir as inconstitucionalidades, que são gritantes, nessa medida provisória. Veja, Sr. Presidente, o art. 246 da Constituição da República é claro ao dizer:
Art. 246. É vedada adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja
redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda.
Veja, em 16 de dezembro de 92, dentro do período... Em 16 de dezembro, perdão, de 1998...
(Interrupção do som.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/PSOL – AP) – ...dentro do período (Fora
do microfone.) definido pelo art. 246, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 20, que modificou o sistema
de previdência social, estabelecendo normas de transição. Dentre essas normas estão todas aquelas que são
objeto dessa emenda provisória.
Diz o art. 7º que a alteração pela Emenda Constitucional nº 20 fala sobre o seguro-desemprego e fala
do pescador artesanal, ou seja, se era para mudar esses dispositivos não seria por este instrumento da medida
provisória tão questionado neste Congresso Nacional. Apresentasse uma proposta de emenda constitucional,
outro instrumento ou um projeto de lei aqui, mas não essa medida provisória.
Nós não podemos aceitar que a corda arrebente para 79% da população brasileira, que são os trabalhadores que pagam impostos.
Se for necessário, para inclusive manter o direito histórico do seguro-desemprego consagrado na CLT,
se for necessário – e espero que o Senado rejeite essa medida provisória em definitivo –, em seguida iremos
ao Supremo Tribunal Federal.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral, pela ordem,
concedo a palavra a v. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nós temos ainda vários oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Maioria/PMDB – AL) – Nós temos ainda os Senadores Antonio
Carlos Valadares, José Agripino, João Capiberibe, Marcelo Crivella, Reguffe, Paulo Paim, Lúcia Vânia, Eduardo
Amorim e Fernando Collor.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Nós encaminhamos um requerimento,
Sr. Presidente, que está na mesa, já foi encaminhado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Maioria/PMDB – AL) – Senador Flexa.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – E a nossa proposta, de comum acordo
com os demais Líderes, é simplesmente encerrar a discussão hoje e votar essa medida provisória na terça-feira.
V. Exª iniciaria a sessão do Senado, a sessão deliberativa, mais cedo, porque nós temos inclusive mais duas medidas provisórias, pelo andar da carruagem, na próxima semana. Nós temos uma preocupação grande com o
tempo, com a caducidade dessas MPs. Então, o Senador Pimentel e eu estamos encaminhando à Mesa uma
proposta para encerrar a discussão hoje. Encerrada a discussão hoje, a partir de terça-feira, nós começaríamos
a votação e depois analisaríamos as demais medidas provisórias. Uma delas já foi lida aqui no plenário, que é
a 664 e possivelmente também a 668, que vai chegar aqui possivelmente na próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção do plenário, nós vamos submeter o requerimento à deliberação.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 543, DE 2015
Adiamento da votação para determinado dia.
Nos termos do art. 315 combinado com o inciso III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei de Conversão n° 3, de 2015, a fim de ser feita na sessão de 26 de maio de 2015.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Maioria/PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – O que estamos acordando com todos os Líderes é que hoje vamos ouvir até o último pretendente orador para discutir a matéria e, só após, encerramos. E,
já para dar tranquilidade a todos os nossos pares, apresentamos esse requerimento de adiamento da votação
em que V. Exª, posteriormente, designará o dia e a hora.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apesar de inscrito, melhor não seria, mais conveniente – já que há esse requerimento que
pode ser votado de forma favorável para o debate da próxima terça-feira –, estou inscrito, mas poderia até adiar
essa inscrição para a próxima terça-feira, sem problema nenhum. Acho que é mais prático.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sr. Presidente
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Quantos oradores existem ainda, Presidente,
para falar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Faltam falar: Senador Antonio Carlos
Valadares, Senador José Agripino, Senador João Capiberibe, Senador Marcelo Crivella, Senador Reguffe, Senador Paulo Paim, Senadora Lúcia Vânia, Senador Eduardo Amorim e Senador Fernando Collor, e o Senador
Flexa Ribeiro.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT – CE) – Quinze oradores.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem, pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para, respeitando, claro, a proposta do Senador Valadares, mas o espírito do Plenário é no sentido de encerrarmos a discussão hoje. Todos os oradores inscritos terão suas inscrições respeitadas, portanto, todos poderão
manifestar seu ponto de vista, encerra-se o período de discussão e, na próxima terça-feira, já entraríamos no
processo de votação, naturalmente com os encaminhamentos de cada matéria ou destaques eventuais que
sejam apresentados para...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB – PB) – Então, o espírito do Plenário, Senador Valadares, é que possamos encerrar a discussão hoje e votarmos na terça-feira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB – CE) – Presidente, só para concordar com o que coloca
o Líder Cássio Cunha Lima, exatamente nessa linha de fazer a discussão até o último orador inscrito e, na terça-feira, iniciaríamos a Ordem do Dia, já com essa matéria pronta para votação.
E esse o encaminhamento que faço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Ronaldo Caiado.
O SR. RONALDO CAIADO (Bloco Oposição/DEM – GO) – A opção do Democratas é, dentro do acordo
que foi firmado com os demais Líderes, para encerrar a discussão na data de hoje e, na terça-feira, iniciaremos
com V. Exª a sessão para votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exªs. Vamos submeter o requerimento à votação (Requerimento nº 543, de 2015).
Os Senadores e Senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Amanhã a pauta continuará trancada pela medida provisória e, na terça-feira, vamos retomar a apreciação da medida provisória, com a matéria, evidentemente, preparada para que possamos fazer a sua votação.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, de 2008 para cá, depois que uma agência de avaliação de risco chamada Standard & Poor’s
começou a atribuir notas na categoria de grau de investimento, que é um prêmio concedido a um país que
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tem a sua economia organizada, os governos capitalistas, então, começaram a adotar condutas visando, sem
dúvida alguma, agradar o mercado.
Se o mercado estiver alegre e feliz, é sinal de que o governo se dobra às suas imposições. Se o mercado
estiver raivoso, estiver magoado, vem uma agência de avaliação e diz que aquele país, que não obedece às
tendências do mercado, não tem grau de investimento, ou seja, adquire uma situação de risco, afugentando
os capitais que poderiam investir num determinado país.
Sr. Presidente, o Prof. João Manuel Cardoso de Mello é autor do clássico O Capitalismo Tardio. Foi professor de Dilma Rousseff na Unicamp.
O seu trabalho era dar à Dilma Rousseff e aos seus alunos uma nova visão do Brasil e do capitalismo então reinante no mundo. O professor de Dilma Rousseff afirma numa entrevista concedida à Folha o seguinte:
“O Governo cedeu à chantagem do mercado financeiro com a ameaça da perda do grau de investimento.” Isso
que eu falei. O grau de investimento é o diploma que o País busca na tentativa de se livrar da crise e atrair investimentos.
Vejam como são as coisas. Enquanto o capitalismo reinante no mundo inteiro trabalha no sentido de
atemorizar os países que têm que lutar pelo equilíbrio fiscal de qualquer forma, mesmo prejudicando o trabalhador, a China, que é um novo capitalismo de Estado, capitalismo comunista, vai investir, segundo promessa
à Presidenta Dilma, bilhões de reais numa ferrovia cortando o Brasil inteiro até o Pacífico. Então, o que é que
acontece? O tal grau de investimento não está preocupando a China. Por que é que vai preocupar, então, o
mundo inteiro?
Por isso, Sr. Presidente, essas Medidas Provisórias, a 664 e a 665, nasceram sob a égide da pressão capitalista destas agências de avaliação, não só da Standard & Poor’s, também da Fitch Ratings, estas duas agências
que colocam a economia para baixo. Aí o País pressionado diz: “O que é que eu tenho que fazer?”
Tem que fazer medidas duras.
Aquelas empresas que ganharam R$100 bilhões com a desoneração, Senador Capiberibe, elas não têm
problema nenhum, mas os trabalhadores que não tiveram nenhuma desoneração vão sofrer com esses ajustes, sem dúvida alguma.
Em nome de possíveis irregularidades, são tirados direitos sociais e conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros.
Aos trabalhadores o Governo diz que as medidas provisórias são para corrigir distorções. Mas para o
mercado financeiro diz que essas medidas provisórias são parte do programa de contenção de gasto público,
ou seja, para agradar às agências que fazem a tal avaliação de grau de investimento.
Por isso que acho, Sr. Presidente, apresentei três destaques, um deles o Relator já aceitou, foi um erro,
segundo ele, um erro de redação, que dava um prejuízo descomunal aos safristas, principalmente lá do Nordeste, 92% da produção rural de Sergipe, por exemplo, é de safristas, e eles ficariam fora, sem dúvida alguma,
dos benefícios da medida provisória que foi baixada recentemente.
Aqui diz: No Estado de Sergipe, 93% dos trabalhadores são contratados informalmente segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
Eu me darei o direito de defender os dois destaques. Este aqui já não há mais necessidade, uma vez que
o Relator é favorável. Só para discutir apresentarei os destaques, mas quando chegar a hora da votação, votarei contra a medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
Com a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Senador Cássio Cunha Lima, eu estou aqui há quatro mandatos e, nesse último mandato,
aliás, nos dois últimos, esse é a metade do meu quarto mandato, nesse mandato e meio, eu assisti a algumas
coisas positivas acontecerem, e aqui foi mencionado. Houve quem dissesse que o Governo do PT tinha criado
um colchão de proteção social.
É verdade. Agora, importante é você criar e manter. Você criar e surrupiar, é queda e coice, que é o que
nós estamos apreciando aqui, hoje.
Vamos fazer uma avaliação. Eu assisti, Senador Elmano Férrer, e votei a favor, faz tempo, era o Presidente
Lula, do PT, ao Programa Fome Zero, que cedeu espaço para o Bolsa Família. Um programa de proteção social,
claro; colchão de proteção social, claro.
E o que é que significa o que nós estamos em vias de votar, a modificação, Senador Ferraço, do abono
salarial? É uma excrescência! Está na Constituição, o abono salarial é um item da Constituição. Quem ganha
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até dois salários mínimos tem direito, sem maiores considerações, tem direito a um salário mínimo por ano. É
da Constituição.
O que significa isso, garantido pela Constituição? É uma espécie de Bolsa Família para o empregado que
tem carteira assinada. Pois o Governo que criou o Bolsa Família está retirando o Bolsa Família do empregado,
garantido pela Constituição. E nós vamos votar isso? Eu? Nunca.
Que criou o colchão, criou. Criou com uma mão e tirou com a outra. Eu vou votar, com as minhas duas
mãos, a favor de uma perversidade dessas com o trabalhador? Nunca.
Eu tenho que reconhecer coisas positivas, agora, é preciso que eles reconheçam a maldade que estão
fazendo.
Veja bem, o abono salarial, garantido pela Constituição, que dá um salário mínimo para quem ganha até
dois, é uma espécie de Bolsa Família não para o desempregado, para o empregado.
Aí, você garante o Bolsa Família para o desempregado, é verdade que a coisa está minguando, e retira
de quem é empregado.
Senador Davi Alcolumbre, nesta tribuna eu assisti – isso faz uns 3 anos, 4 anos –, eu assisti, não, eu exibi
fotografia de barco pesqueiro metralhado.
Pescador não tinha direito nenhum, era perseguido por fiscal do Ibama. A pesca dita ilegal era coibida
na bala, sem conversa, sem diálogo.
Eu cheguei, Senador Fernando Collor, a obstruir os trabalhos do Senado, várias vezes, exibindo a fotografia do barco metralhado, dos pescadores desassistidos e desprotegidos, clamando por algum tipo de proteção.
Eu sou, como V. Exª é, de um Estado que tem uma costa onde há muita jangada e muito barco de pescar.
Eu me lembro, nos meus tempos de menino, de Ananias, que, ao lado de Tidu, ganhavam o mar em uma jangada. Eles não eram irmãos, eles eram parceiros, ganhavam o mar para trazer o seu sustento.
Eu me lembrava deles e me lembrava da fotografia dos barcos atingidos pelas balas de metralhadora
dos fiscais do Ibama. E obstruí. E fui, mesmo Senador de oposição, ao Palácio do Planalto algumas vezes até
conseguir coisas que foram votadas aqui, como o seguro-desemprego para o pescador, como a instituição da
profissão, a garantia da Previdência, do Funrural e o seguro-desemprego do defeso. Que defeso? É o momento em que, Senador Romero Jucá, por exemplo, se você está no período de desova da lagosta, você não pode
pescar para que a reprodução da espécie se preserve. Isso é o defeso, aquele momento. Como ele está proibido – e tem que ser proibido mesmo –, garantiu-se o seguro-desemprego.
Pois agora, aquilo que deram, o generoso governo do PT deu há três anos, depois de muita pancada neste
plenário, garantindo a profissão de pescador, garantindo alguns direitos, garantindo até a criação do Ministério
da Pesca, agora vêm tirar. Porque o seguro-defeso, que era garantido durante cinco meses, agora, se você tem
parceiro – Tidu e Ananias, dos meus tempos de menino em Mossoró –, não, não dá para ter para um e para o
outro; ou é para um, ou é para o outro, a não ser que fossem irmãos, e não são irmãos.
Tome-lhe restrição, desconhecendo a realidade do pescador e da atividade de pessoas que lutam com
dificuldade para sobreviver.
Então, o generoso Governo do PT está propondo aqui agora que aquilo que foi objeto de obstruções
seguidas, que eu protagonizei aqui neste cenário, desapareça, com um voto, voto que eu não vou dar. Aí, eu
digo: não vou dar “nem que a vaca tussa”. Mas não vou dar mesmo. Por quê?
Porque eu não vou garantir, Senador Flexa, aqui, que este Governo, que dá com uma mão, tire com a
outra pelas minhas mãos, pelo meu voto. Não vou, não.
Eu estou citando esses exemplos – e não quero ir muito longe, porque muitos Senadores vão falar –, porque eu quero chegar a uma conclusão. Há uma ameaça – isso aí é o ajuste fiscal, é parte do ajuste fiscal – para
quê? Para tirar do pescador, para tirar daquele que tem direito ao abono salarial, daquele que tem direito ao
seguro-desemprego, que tinha regras e que agora mudaram completamente.
A regra do seguro-desemprego do pescador, ao invés de você ter uma regra permanente, agora é proporcional. No seguro-desemprego agora é proporcional. É tudo metendo a mão no trabalhador para gerar o
quê? Superávit primário. Gerar superávit primário para pagar o quê? O serviço da dívida de R$2,4 trilhões. Com
o dinheiro de quem? Do trabalhador, do pescador, do trabalhador menos afortunado.
E com um detalhe: ainda vem a ameaça – o Ministro da Fazenda disse – de que, se o ajuste fiscal – e essas
matérias fazem parte do ajuste fiscal –, não for aprovado, a alternativa é aumento de impostos. Só se ele tivesse
desconhecido tudo o que ele aprendeu nas escolas de economia. Se ele partir para aumentar imposto, numa
economia em recessão, como a que nós estamos vivendo, ele só iria provocar mais recessão, mais desemprego
e maior perda de arrecadação. Seria um tiro no pé com bala de canhão.
Não vai fazer isso, não. Vai ter que procurar alternativas com a Presidente Dilma. Vai ter que diminuir o
número de ministérios. Vai ter que racionalizar o gasto público. Vai ter que encarar a realidade, sem querer tirar
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do trabalhador o dinheiro para atingir o superávit primário, para remunerar a dívida interna que eles produziram, a maior dívida interna a que o Brasil já assistiu: R$2,4 trilhões.
E querer que nós coonestemos com o nosso voto? A mim, não. E o meu voto será “não”. O meu e o dos
meus companheiros democratas todos. E espero em Deus que todos aqueles que respeitam o sentimento da
sociedade e dos desprotegidos, na sessão de terça-feira, apertem a tecla e votem “não”,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Oposição/DEM – RN) – ... em defesa daqueles que precisam mais e daqueles que tivera o colchão de proteção que estão querendo tirar na votação cujo veredicto vai ser dado pelo
Senado da República.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem, Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço a V. Exª
que registre a minha manifestação de voto quanto ao Parecer 192, uma vez que eu me encontrava ausente da
sessão naquele momento, porque estava em audiência no Ministério de Minas e Energia.
O meu voto seria favorável à indicação de Gustavo Rocha para o CNMP.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Ata registrará a posição de V. Exª.
Antes de dar prosseguimento à lista de oradores, eu gostaria aqui de fazer um registro de pesar pela
perda, para o Estado de Roraima e para mim, pessoalmente, como amigo, de Zacarias Assunção, ex-Prefeito
do Cantá e esposo da atual Prefeita do Cantá, Rose Assunção. Ele estava doente e faleceu na tarde de hoje em
Roraima, Boa Vista.
Para nós, é uma perda muito grande. Era uma grande figura humana, uma pessoa maravilhosa, de um
grande coração, um produtor rural, um político de muita sensibilidade.
Portanto, estou apresentando um requerimento de pesar em nome do Senado, mas queria, da Presidência do Senado, manifestar hoje o meu pesar, os meus sentimentos à Rose, sua esposa, a toda a família, aos
irmãos, às irmãs, enfim, a todos os amigos do Cantá e de Roraima por essa grande perda.
Zacarias, descanse em paz! Ele fez um grande trabalho no nosso Estado e deixa a imagem e o exemplo
de um homem humilde e trabalhador e de um coração muito grande.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Dando prosseguimento à lista de oradores, com a palavra, o Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu tenho uma enorme dificuldade de entender o desequilíbrio
das contas públicas, até porque, na minha trajetória, eu tive a oportunidade de exercer cargos públicos, eleito
pelo voto do cidadão, e, muito antes da existência da Lei de Responsabilidade Fiscal, minhas primeiras medidas, meu primeiro ato foi equilibrar as contas.
Eu assumi, em 1995, o Governo do Amapá. No balanço de 1996 – em dois anos –, as contas estavam no
azul, e eu as mantive no azul até o final dos meus dois mandatos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi promulgada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em 2000.
À época, a oposição era contrária. Eu fui a única voz, entre os governadores de oposição à época, a defender
a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Portanto, custa-me muito entender que, governando o País há 12 anos, a Presidente Dilma, que vai para
o seu segundo mandato, chegue ao começo do segundo mandato obrigada a equilibrar as contas. Ora, afinal
quem foi que desequilibrou as contas? E quer equilibrar as contas debitando nas costas dos segmentos mais
vulneráveis dessa sociedade.
Eu, Senador Davi Alcolumbre, eu não voto contra aqueles que me elegeram. Não vou trair a confiança
daqueles que me mandaram pra cá. Eu fui eleito, como V. Exªs sabem, pelos cidadãos e cidadãs mais humildes
do meu Estado: os pescadores, os ribeirinhos, os assalariados. Em geral foram eles que me mandaram pra cá.
Como é que eu vou explicar que, em nome de um ajuste fiscal – porque eu não provoquei o desajuste, porque
eles não contribuíram para que se desajustassem as finanças públicas –, nós tenhamos que os castigar?
Vejam, suprimem-se alguns direitos constitucionais, o abono salarial... Eu não sei como é que os especialistas do Governo conseguem cometer um ato tão falho: contrariar a Constituição do País, retirando direitos.
Mas, vejam só, a economia possível com essa Medida Provisória é da ordem de R$14 a R$16 bilhões.
Olhem, entre má gestão e corrupção, a Petrobras perdeu R$60 bilhões. O escândalo da Operação Zelotes, que
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investiga falcatruas no Conselho de Administração Fazendária, ninguém sabe calcular ainda, até porque há um
certo silêncio sobre essas investigações, mas, em princípio, são R$20 bilhões. O contrabando surrupia dos cofres públicos em torno de R$100 bilhões. Então, só aí daria para um governo, comprometido com o equilíbrio
das relações sociais, econômicas, ter outras fontes para bancar o equilíbrio.
Mas, neste País, o pau canta no lombo dos mais fracos, então, lá vai em cima dos pescadores, dos assalariados, dos pequenos assalariados. Agora, imaginem retirar o seguro-defeso, na hora do defeso? O pescador
vai continuar pescando, porque ele tem que comer, ele tem que sobreviver. Se ele não tem o seguro-defeso,
ele vai continuar pescando e realizando a sobrepesca e esgotando os estoques. Aí, não tem nem pra eles, nem
pra ninguém.
Então, esta medida provisória é um erro grave que o Governo comete, um erro de avaliação, um erro
de cálculo. Como é que se vai tirar de 14 a 16 milhões de um segmento que está entre os mais pobres do País.
Sr. Presidente, para concluir, não posso votar contra aqueles que confiaram em mim, que me mandaram
para cá para defendê-los, não posso aceitar o desajuste das contas públicas, que sei que é cíclico. Neste período
democrático, e sei que a democracia só faz bem ao Brasil, tivemos vários momentos de crise de ajustes fiscais:
tivemos com Fernando Henrique Cardoso, tivemos com Lula e temos agora.
Acho que está na hora de termos um pouco mais de responsabilidade política com o conjunto da sociedade brasileira e não permitir esses desajustes cíclicos por gastanças desenfreadas. O que se gastou na eleição
passada, para conquistar um segundo mandato, era melhor ter perdido as eleições. Para a sociedade brasileira,
era melhor ter entregado para o PSDB, porque a política do PSDB é exatamente igual a esta que está sendo
implementada; pelo menos não haveria frustrações. Há uma identidade enorme. Às vezes, tenho a impressão
de que, em algum momento, o PT vai terminar se fundindo com o PSDB, porque são tão semelhantes as políticas, são todas de mercado, não há nenhuma diferença.
Portanto, vou votar juntamente com meus companheiros de Partido: vamos votar contra a medida provisória; vamos votar a favor dos trabalhadores, dos pescadores, dos segmentos mais humildes da sociedade
brasileira.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Obrigado Senador Capiberibe.
Com a palavra agora o Senador Marcelo Crivella. (Pausa.)
Dando segmento a ordem de inscrição, com a palavra o Senador Reguffe.
O SR. REGUFFE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares, sempre tentei pautar a minha vida pública pelo elogio ao que eu acho certo, pela
crítica ao que eu acho errado, não pautar os meus votos pensando se eles vão beneficiar ou prejudicar um governo, mas pensando se eles vão beneficiar ou prejudicar a sociedade. Eu reconheço que os governos do Partido dos Trabalhadores fizeram um processo de inclusão social no Brasil, eu nunca deixei de reconhecer isso.
Como sempre reconheci que os governos do PSDB fizeram a estabilização da moeda neste País e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que considero de suma importância para este País, para que a gente tenha um país sério.
Agora, esse ajuste fiscal que está sendo proposto pelo Governo, não tenho como concordar com ele, Sr.
Presidente. Eu vou votar contra esse ajuste.
Quero primeiro discutir o porquê desse ajuste. Nós temos uma carga tributária neste País que supera
36% do Produto Interno Bruto. Eu queria entender como se precisa de um ajuste fiscal com uma carga tributária de 36% do Produto Interno Bruto.
A maior entre os países do mundo emergente. Não deveria precisar de ajuste fiscal. Com 36% do Produto
Interno Bruto era para termos serviços públicos de qualidade; era para sobrar até dinheiro, mas, não, o Governo
nos últimos tempos gasta de forma irresponsável e aí se precisa de um ajuste fiscal.
Eu não tenho como concordar com um ajuste fiscal que puna o trabalhador ou que puna o contribuinte
deste País. O que deveria ser feito é reduzir a despesa, reduzir o número de Ministérios, reduzir o número de
cargos comissionados. Nós temos neste País, hoje, 38 Ministérios; temos mais de 23 mil cargos comissionados.
Quando era Deputado Federal, fiz um requerimento formal de informações ao Ministério do Planejamento, e a resposta foi 23,579 mil cargos comissionados. “Ah, mas isso, a economia vai ser pequena, vai ser
pouca.” Mas é o início.
Como é que se propõe um ajuste fiscal sem cortar na máquina, com essa quantidade de Ministérios, com
essa quantidade de cargos comissionados? O ajuste fiscal deveria ser na despesa, e não na receita, descontando no contribuinte. Isso não é certo.
Eu tenho um lado. E o meu lado não é partido, não é Governo. O meu lado é o lado do contribuinte deste País, daquele que paga os seus impostos e que quer ver o dinheiro dos seus impostos ser bem empregado,
com responsabilidade e seriedade.
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É esse que eu represento aqui; esse ser imaginário chamado contribuinte. Se é bom para o contribuinte,
tem o meu voto; se não é bom para o contribuinte, o meu voto é contra. Não sou o dono da verdade, mas sou
alguém que quer ver um país melhor, e que veio a esta Casa para representar o contribuinte deste País.
É triste se pensar em um país que tem 36% do PIB de carga tributária, e ainda tem que fazer um ajuste
fiscal – a maior carga tributária dentro dos países do mundo emergente. Não dá para entender: não se deveria
precisar de ajuste fiscal, era só o Governo gastar com correção. O Governo tem que se preocupar em ser mais
eficiente, em qualificar melhor o seu gasto, e não descontar no trabalhador ou no contribuinte deste País.
Então, meu voto vai ser contrário. E eu espero que, depois deste ajuste fiscal, não venha nenhuma criação de imposto que penalize nem o pobre nem a classe média deste País, que vem sendo achacada por uma
carga tributária que é uma carga tributária extorsiva. Meu voto é contra, será contra nesta Casa, quando for
votada essa MP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Agradeço ao Senador Reguffe.
E passo a palavra, pela ordem de inscrição, ao Senador Paulo Paim, um batalhador incansável pelo trabalhador brasileiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senador Romero
Jucá, que preside a sessão, venho à tribuna com a qualidade quem, desde o primeiro momento, posicionou-se
neste plenário e avisou também ao Governo que tanto a Medida 664 quanto a 665 não seriam aprovadas, nem
na Câmara, nem no Senado, se não fossem alteradas, radicalmente alteradas, e que o meu voto, inclusive, seria
contra, porque é inegável que tanto uma como a outra trazem, no seu bojo, prejuízo para os trabalhadores e
também para os aposentados, para o pescador e para o desempregado.
Foi com essa visão, Sr. Presidente, Senador Flexa Ribeiro, que travei o bom combate durante todo esse
período. Alguns disseram, inclusive, que poderia ser expulso, enfim, procurei manter sempre a minha coerência, dizendo que era preciso conversar, dialogar. Lembrei que o próprio Presidente Lula, quando apresentou o
projeto de reforma da Previdência, teve que negociar com a PEC Paralela, que nós construímos e que somente,
assim, aquela proposta foi aprovada e foi aprovada também a PEC Paralela.
É inegável que os Deputados trabalharam muito em cima dessas MPs como o Deputado Zaratin. É inegável
que tanto o Senador Paulo Rocha como o Senador Pimentel, ambos Senadores, trabalharam também em cima
da Medida Provisória 665. E é inegável, Sr. Presidente, que houve mudanças.
O prazo, para ter acesso ao seguro-desemprego, era de 18 meses; baixou para 12 meses. A segunda pedida era para 12 meses, e baixou para 9 meses. E, depois, 6 meses.
A Contag tinha me pedido, Senador Presidente Collor, preocupada com os rurais. Apresentamos uma
proposta para os rurais que garante que os trabalhadores rurais permanecem na regra antiga, não estarão sujeitos à regra atual em matéria de ter 18 meses, ou 12, e, sim, 6 meses.
Na questão do seguro-defeso, eu fui muito firme durante todo o debate, dizendo que era inaceitável
que, agora, não se poderia ganhar mais o Bolsa Família. Pois bem, a redação final garante o seguro-defeso ao
pescador artesanal que estiver no exercício da atividade, agora, por um ano. O Governo queria que fossem
três anos – mudamos.
Há garantia do recebimento pelo pescador e sua família do Bolsa Família, sem perda do seguro-defeso.
Apresentei 47 emendas, cerca de vinte das emendas que apresentei, de uma forma ou de outra, estão contempladas nas duas MPs.
Mas, ainda hoje, eu dizia, Sr. Presidente, que estava preocupado com essa questão do seguro-defeso em
regiões em que, como a pesca é diferenciada, eles poderiam não receber o seguro-defeso, porque era em um
mês x. Pois bem, foi garantido o seguro-defeso aos pescadores do Norte do País, sem a aplicação das regras da
medida provisória, porque a data lá é diferenciada em matéria de pesca.
Não dá para negar, Sr. Presidente, ninguém pode negar que houve mudanças. E essas mudanças só aconteceram, por meio de muita pressão de todos os Senadores e de todos os Deputados, inclusive da oposição,
que, mais uma vez, cumpriu também o seu papel.
Ora, Sr. Presidente, o que eu dialogava hoje aqui com os Líderes do Governo? A questão do abono é inaceitável. E vou aqui dizer e vou ler o que diz a Constituição – e eu ajudei a escrever, eu fui Constituinte –, no
art. 239, §3º:
Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa [está lá escrito]
de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois
salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual [...].

854

Quinta-feira 21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2015

Está escrito na Constituição. Como é que uma MP pode vir dizer que não, só depois de três meses? E
como é que uma MP pode dizer que não será mais um salário mínimo, será um doze avos; se trabalhou três
meses, três doze avos? É totalmente inconstitucional, e foi isso que nós aqui dialogamos hoje com o Senador
Delcídio do Amaral.
O Senador Delcídio entendeu, fez contato com a cúpula do Governo e quer assumir o compromisso de
que esse artigo, na íntegra, por ser totalmente inconstitucional, tem que ser vetado. Só que nós precisamos de
uma palavra oficial de que, efetivamente, esse artigo será vetado. E, com isso, nós mostramos que é possível
avançar ainda mais.
Mas eu vou mais além, Sr. Presidente, Presidente Collor e Presidente Flexa, ambos os Presidentes, um no
plenário e outro aqui presidindo os trabalhos, nós temos – e o Senador Flexa sabe disso – uma luta histórica
em relação ao fator previdenciário. Eu não tenho nenhuma dúvida de que aqui o fator previdenciário será rejeitado, ou seja, a proposta alternativa, que nós já votamos aqui por duas vezes, será mantida, mas nós temos
que pedir também que a Presidente não vete essa matéria. Se ela não vetar o fator previdenciário, por outra
fórmula, assegurar que o abono aos que mais precisam está mantido e, como eu disse aqui, for efetivamente
confirmado, revisando artigo por artigo, que o pescador não vai ter prejuízo, que o desempregado não vai ter
prejuízo, que a viúva, como já disse, que antes, pelo projeto original, na outra Medida nº 664, iria ganhar só
50%, agora ela vai ganhar 100% de novo, se tudo isso for efetivamente assegurado, acho que há condições de
avançarmos e continuarmos dialogando para uma solução de entendimento aqui na Casa.
Mas, sem esse acordo formal firmado de que o fator previdenciário será aprovado aqui – creio que por
unanimidade – e que não será vetado, se nós garantirmos que o abono continuará como sempre foi para quem
ganha até dois salários mínimos, que o pescador não terá prejuízo, que o seguro-desemprego só terá essa
mudança de 18, e não 18, mas para 12, e que, em caso de crise, como está aqui a construção que eu tenho da
Consultoria, inclusive as parcelas podem mudar não de quatro para cinco, mas de quatro para sete, como nós
estamos propondo aqui e que em tese seria aceito...
Claro, Sr. Presidente, que nós não podemos também dar uma de avestruz, botar a cabeça na areia, e não
ver que o quadro mudou. O quadro mudou se efetivamente for cumprida a palavra empenhada. Eu sei que há
hoje uma crise de confiança. E nós dialogarmos – não preciso citar o nome de um Senador – aqui no plenário.
A crise de confiança existe e é real. Por isso, quem está nos assistindo, neste momento... E eu vou assistir
aos próximos oradores. Podem ter certeza de que há milhões de pessoas assistindo, e eles vão perguntar: “É
de fato que vão acabar com o fator? Vai vir outra fórmula 85/95?”
E temos que explicar o que é 85/95, meu Presidente, porque muita gente pensa que 85 é a idade da mulher, para se aposentar, e 95 é a do homem. Perguntam para mim, na rua, na loja, na calçada, ou mesmo quando
eu estou num bar, tomando um café – já que não posso beber nada, porque tirei a vesícula.
E eu tenho de explicar, dizendo: não, meu amigo; 85 cinco é a soma. Hoje, a mulher, com o fator, para ter
direito ao salário integral tem de trabalhar até os 67 anos. Com a fórmula 85, ela vai trabalhar até os 55 anos.
E, com mais 30 de contribuição, deu 85. É um ganho de 12 para 13 anos para as mulheres, que, como dizem,
têm dupla jornada.
O homem não terá de trabalhar até os 95 anos. Ele vai trabalhar até os 60 anos de idade, com 35 de contribuição. A soma deu 95. Se ele tiver 36 anos de contribuição, vai se aposentar com 59.
Essa é uma fórmula que já é adotada para o servidor público e deu certo. Desde a reforma que fizemos
lá atrás – na PEC paralela, colocamos esse artigo – ela é adotada para o servidor público, e a Previdência do
servidor público não quebra; está muito bem, obrigado. E a nossa Previdência tem um superávit hoje de 70 bi.
O fator já perdeu a razão de ser. Ele é tão perverso, e cometeu todas as maldades no passado, que hoje
não tem mais razão de ser, porque o trabalhador foi se adaptando com esperteza – e eu o faria também. Ele
se aposenta, fica com o salário e trabalha na fábrica, mais a contribuição que ele vai receber, correspondente à
metade dos seus salários, e ainda se aposenta ali na frente, pedindo o instituto da desaposentadoria. E a Previdência teria um enorme prejuízo a médio e longo prazo.
Com essa proposta do fator, estamos resolvendo, inclusive melhorando as contas da Previdência e melhorando a vida do trabalhador. Em uma época de desemprego, se tivermos mais gente aposentada, estaremos
abrindo espaço para que os mais jovens possam entrar no mercado de trabalho.
Por isso, achei correta, muito correta a decisão de todos os Senadores de não votar a matéria hoje. Se
votasse, perderia! Nós tínhamos os números aqui do Plenário. Se votasse, perderia.
Então, foi correto adiar, para tentar construir um grande acordo que garanta ao desempregado o seguro
desemprego; ao pescador o direito à Bolsa Família e o seguro defeso; àquele que tem direito ao abono, o abono integral, como ele recebia antes da medida provisória. E, como vai estar vinculado, terão de ser votadas as
duas na próxima semana. Na terça e na quarta, teremos de votar as duas.
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Que nós asseguremos que vamos votar pelo fim do fator previdenciário, pela forma alternativa que eu
apresentei e que não haja veto; veto no abono, para que não tenha de voltar. Daí, o abono volta à forma original, e que a questão do fator não seja vetada.
Em resumo, é isso. Era o que tinha a colocar.
Creio que é possível construir ainda um grande entendimento, como fizemos na PEC Paralela, meus amigos.
Eu me lembro – e concluo, Senador Flexa, agradecendo a tolerância de V. Exª – de que, no dia em que
eu defendi aqui a PEC Paralela, essas galerias estavam lotadas. Lotadas! O que aconteceu lá de cima? “Ah Paim,
até tu?” Eu digo: “não, porque a PEC Paralela resolve”.
Dali a seis, sete ou oito meses, eu acho – o Senador Flexa estava aqui junto –, ou dez meses, votamos
a PEC Paralela, e até hoje os servidores públicos agradecem a nós, que seguramos a defesa da PEC Paralela.
Aqui, neste momento, é claro que para nós todos, politicamente, é melhor ficar na política do “sim” ou
do “não”. Eu estou falando politicamente. Faz parte do jogo político, e assim é a democracia. Mas, se nós construirmos, com a sabedoria, como eu sempre digo, e a paciência dos mestres, mas ao mesmo tempo com a coragem de ousar – só tigres fazem isso –, nós podemos avançar e construir uma proposta que seja uma saída
para todos, mas principalmente que tenha a premissa muito clara da defesa dos trabalhadores do campo, da
cidade, como é o caso aqui, que não vai trazer prejuízos mais para os trabalhadores rurais, para os pescadores,
para as viúvas e aqueles que dependem de sua aposentadoria.
Era isso, Sr. Presidente. Com certeza este debate há de avançar na semana que vem.
Obrigado pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Oposição/PSDB – PA) – Eu quero parabenizar o Senador Paim
não só pelo pronunciamento, mas por toda a história de luta que S. Exª dedica aos menos favorecidos, aos trabalhadores.
Com a palavra, o Senador Fernando Collor de Mello.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL) – Obrigado, Senador Flexa.
O Sr. Flexa Ribeiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Com satisfação, passamos a palavra ao
Presidente Collor de Mello, que tem ajudado muito nesse debate. Ele está preocupado, mas quer que avance.
Estou apenas ponderando, porque conheço a sabedoria de V. Exª.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB – AL. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado a V. Exª, Senador Paulo Paim, a quem cumprimento, como a todas as Srªs Senadoras e todos os Srs.
Senadores.
Sr. Presidente, no dia 3 de março deste ano – portanto, há mais de dois meses –, vim a esta tribuna para
chamar atenção e mostrar minha preocupação e discordância em relação às medidas do ajuste fiscal tomadas
pelo Governo Federal no apagar das luzes de 2014. Concentrei-me, à época, nas Medidas Provisórias nºs 664 e
665, exatamente porque são as que afetam de forma fulminante a classe trabalhadora mais necessitada.
Disse eu naquela oportunidade:
Chama-me a atenção o fato de que os cortes de direitos e benefícios propostos pelas medidas recaiam exatamente na parcela da população menos favorecida, ou seja, os trabalhadores que menos
ganham. São eles, hoje, assalariados, aposentados e pensionistas de menor renda os mais atingidos pelas mudanças nas regras do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial, do Auxílio-Doença, da
Pensão por Morte e do Seguro-Defeso. [...] Não é razoável, menos ainda aceitável, que mais uma vez
o trabalhador seja o maior sacrificado, o sacrificado direto dos ajustes que o Governo precisa implantar na política fiscal do país. [...] Por que justamente no momento em que um período recessivo
da atividade econômica se anuncia e se apresenta, é que vamos ainda mais agravar a situação do
trabalhador? Por que vamos tirar os benefícios do trabalhador justamente agora? E pior, de forma
repentina, apressada e, talvez, indelével.
E continuei:
A verdade [...] é que todas essas medidas de ajuste fiscal deveriam ter sido tomadas no período de
crescimento e estabilidade econômica. Deveriam, também, ter sido concebidas de forma coordenada e integrada com os ajustes dos demais segmentos que impactam diretamente a produção
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econômica do País, como o tributário, o trabalhista, o previdenciário. [...] Em outras palavras, as medidas deveriam ter sido planejadas e tomadas de forma sistêmica, tendo como base a visão global
de todas essas políticas públicas.
No tocante à necessária compensação pelas medidas, disse ainda:
Seria salutar que o Governo aumentasse o rigor de sua atuação com os instrumentos de planejamento, fiscalização e controle que lhe são disponíveis para, ao menos, amainar o déficit fiscal e tentar
equilibrar ao máximo as contas públicas enquanto não se concretiza o ajuste necessário.
Cheguei também a propor, Sr. Presidente, que as duas medidas provisórias fossem, àquela altura, retiradas pelo Governo e que se abrisse um amplo canal de discussão com os principais envolvidos neste processo
de ajuste, ou seja, o Congresso Nacional, a sociedade e, principalmente, a classe trabalhadora.
Minha opinião continua a mesma, e as preocupações aumentaram ainda mais, em que pesem alguns
poucos abrandamentos feitos até aqui, no texto das duas matérias.
Porém, a meu ver, o problema de fundo permanece: o retrocesso que se implantará em relação aos direitos mais elementares, conquistados, ao longo de décadas, pelo trabalhador brasileiro. E, mais do que isso,
a constatação de que de lá para cá o Governo nada, absolutamente nada fez para reduzir a máquina administrativa, a sua burocracia, os seus excessos e as suas despesas correntes.
Da mesma forma, nada vimos em relação ao aumento do uso de instrumentos de planejamento, fiscalização e controle, que permitissem reduzir os desperdícios de recursos e equilibrar melhor as contas públicas. Pelo
contrário, o que temos visto, além de um corte em benefícios dos trabalhadores, aposentados e pensionistas,
são propostas de aumento de impostos e do fim das desonerações. Tudo isso aliado a um quadro de inflação
e desemprego crescentes e, mais, de redução de investimentos. Ou seja, o pior dos mundos para a economia,
para o trabalhador assalariado e, em consequência, para a população como um todo.
Portanto, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, não se trata aqui de analisar e debater isoladamente essa ou aquela medida, de forma restrita ao seu conteúdo técnico. Se considerarmos o atual cenário
econômico e social do País, toma-se um contrassenso apoiar essa a Medida Provisória nº 665.
Era o que eu tinha a dizer até o presente momento, Sr. Presidente Paulo Paim, sobre a medida provisória
que estaremos prontos para votar já na próxima terça-feira.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o ex-Presidente Fernando Collor
de Mello, Senador da República.
De imediato, Senador Flexa.
O Senador Eduardo Amorim já estava aqui, e nós chamamos o ex-Presidente Collor. Feita a permuta, se
assim há o entendimento, eu passo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro e, em seguida então, ao Senador Eduardo Amorim.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, estamos próximos das 22h da noite, mas não poderíamos deixar de colocar aqui para o Brasil a nossa visão em relação ao
ajuste fiscal desse Governo.
Tudo o que precisava ser dito já foi dito pelos Senadores que me antecederam. Não é possível imaginar
que o Governo que aí está não tenha uma solução para o ajuste fiscal que não seja penalizando aqueles menos
favorecidos, Senador Paim, que todos nós aqui defendemos. Todos nós.
Por isso, fui contrário a não votarmos a medida hoje, a só concluirmos a discussão, Senador Pimentel.
Porque, se votássemos hoje, essa medida provisória cairia, e o Governo sabia disso; tanto sabia que propôs a
votação para a próxima semana.
Uma Senadora falou, há bastante tempo, mas falou como se não tivesse assimilado o resultado da eleição
no seu Estado; como se buscasse, no seu Estado, os argumentos para defender as medidas que foram editadas
pelo Governo. Que é preciso um ajuste fiscal, todos nós sabemos que sim; agora o ajuste fiscal não pode e não
será feito com o meu voto em cima dos trabalhadores.
Se esse Governo tivesse responsabilidade, seria importante reconhecer que o que está acontecendo, Presidente Collor, não é resultado da crise internacional, não é o resultado do que foi feito, do estelionato eleitoral que ocorreu em 2014; o que está acontecendo hoje, no Brasil, é o resultado da somatória de todos os erros
que vêm sendo feitos há 12 anos.
Há 12 anos, o Governo que está aí não tinha rumo. As suas ações são só midiáticas: “Vamos quitar o débito com o FMI.” “O Brasil não deve mais ao FMI.” Mas o Brasil deve, aumenta, duplica a sua dívida interna, pa-
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gando juros muitas vezes maiores do que os do FMI, mas só para ter o discurso para a arquibancada. Não era
um discurso melhor para o nosso País.
Este Governo que, no tempo em que a economia estava crescendo, gastava a rodo, sem nenhuma responsabilidade na qualidade do gasto – o pior é isto: na qualidade do gasto.
Agora, por uma outra razão, também a minha consciência não permite, Senador Paim, que eu vote a
favor desse ajuste. A inflação que está ocorrendo hoje no Brasil não é inflação de demanda, é inflação dos
preços administrados que foram represados pelo Governo Dilma para ganhar a eleição de 2014. Todo o Brasil
sabia que a Petrobras perdia R$1 bilhão por mês para poder manter a gasolina sem aumento. A gasolina sem
aumento inviabilizou o setor de produção de álcool, de etanol. Ou seja, um erro traz outro erro; um prejuízo,
outro prejuízo em outro segmento.
Então, bastou sair o resultado da disputa eleitoral em que a candidata Dilma assumia para os brasileiros
que não faria nenhuma ação que viesse a prejudicar os trabalhadores, que não aumentaria carga tributária
– e por isso digo que é estelionato, porque ela mentiu para os brasileiros. A palavra certa e correta é esta: ela
mentiu para os brasileiros. E a nossa legislação eleitoral deveria punir aqueles candidatos que oferecem o céu
e não o entregam.
Deveria haver, Presidente Collor, uma cláusula que tirasse o mandato porque o mandato foi conquistado de forma irregular.
Senador Eduardo Amorim, obrigado por ter permutado comigo. É uma pena a gente estar discutindo
desta forma, no Senado Federal, como fazer um ajuste fiscal sem que ele seja só sobre os trabalhadores.
A Senadora a que eu me referi usou de sofisma, Senador Paim, quando ela disse – e está nos Anais – que
os trabalhadores não estavam perdendo as suas conquistas, que era apenas um ajuste que estava sendo feito.
Que ajuste é esse, que levaram 12 anos para perceber que devia ser feito?
No meu Estado, Senador Pimentel, o mal feito no seguro-defeso foi anunciado e divulgado bem antes
de vir à tona que havia desvio em tal seguro. Havia Municípios no meu Estado, Senador Pimentel, que tinha
mais pescadores do que eleitores, ou seja, o seguro-defeso funcionava para a compra de votos para o PT. Essa
é a realidade.
Tanto é realidade, Senador Paim, que um Deputado Estadual eleito, conhecido politicamente como Chico da Pesca, teve o seu mandato cassado porque foram provadas irregularidades no seguro-defeso. E um Deputado Federal que trabalhava em dobradinha com ele ficou quatro anos pendurado no pincel, como a gente
diz na gíria, pois podia perder o mandato a qualquer momento.
Então, enquanto a Presidente Dilma não assumir as responsabilidades que são dela...
Aqui foi dito, parece-me que pelo Senador Lindbergh, que o pior para o trabalhador é aprovar a terceirização. A própria Presidente está terceirizando. Terceirizou a política, terceirizou a economia. Então, o Congresso está vindo seguindo o exemplo da própria Presidente. O que ela devia fazer era dar o exemplo. As palavras
convencem, mas são os exemplos que arrastam. Levaria todos nós da oposição, eu tenho certeza disso, se
viesse com um programa a favor do Brasil, em que fosse cortado na carne aquilo que todos nós sabemos que
tem que ser. Não é possível se ter um Governo com 38 ministérios. Para quê? Para ter base política, negociando
voto por cargo. Não é possível isso. Não é possível ter 23 mil cargos comissionados.
Podia nem representar muito, como o Governo diz, que o corte não representaria muito, mas era o exemplo. Era o exemplo que estaria sendo dado a todos nós, brasileiros, de que o Governo da Presidente Dilma estava também ajudando a equilibrar as nossas contas. Mas não, a gastança continua do mesmo jeito. Parece que
não houve nada, e corta-se na parte mais fraca, que é o trabalhador.
E o Ministro Levy ainda diz, ameaçando... Eu acredito que isso é um desrespeito com o Congresso Nacional,
porque ele ameaça, dizendo: “se não aprovarem a medida provisória nós vamos aumentar a carga tributária.”
O Ministro Levy é competente, ele sabe que, se aumentar a carga tributária, ele vai levar o País a uma
recessão maior do que já se encontra, porque a atividade econômica que já está parando vai parar.
No momento em que os trabalhadores mais precisam do seguro-desemprego, porque os postos de trabalho estão sendo fechados, vem o Governo e dificulta o acesso ao seguro-desemprego.
Eu gostaria... E eu parabenizo o Senador Pimentel, porque ele fica até o fim, para ouvir os Senadores se
pronunciarem.
Parabéns, Senador Pimentel. O Governo tem muito a lhe agradecer.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – V. Exª defende, faz o dever de casa por ofício de estar aqui para defender o seu Governo.
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Eu faria também se fosse o nosso, mas nós temos que reconhecer: não dá para enxugar gelo, não dá para
querer tapar o sol com a peneira.
Não tem condições. Não tem condições.
Não derrubamos hoje, Senador Paim. Não derrubamos hoje.
A Presidenta Dilma tem um fim de semana para que ela possa raciocinar – raciocinar –, e eu espero, Senador Paim, que, já na segunda-feira, venha alguma outra proposta de ajuste fiscal que não seja essa, porque,
mantida essa que aqui está, agora eu digo como o Senador Agripino, nem que a vaca tussa, o Senador Flexa
Ribeiro vai votar a favor.
Vou votar com os trabalhadores. Eu vou votar com aqueles que tinham no Partido dos Trabalhadores a
sua confiança.
Hoje, há uma quebra de confiança entre a sociedade e o Governo que aí está. E perdeu a confiança porque perdeu a credibilidade. Esse é o pior dos casos. Perder confiança já não é bom. Ao perder a credibilidade,
não tem solução para o Governo que aí está...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Oposição/PSDB – PA) – ... a não ser contar tempo até ser, pelo voto, retirado pela sociedade brasileira.
Obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Flexa Ribeiro.
De imediato, vamos passar a palavra ao Senador Eduardo Amorim, que permutou com o Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, colegas Senadores, todos que nos assistem ainda pela TV Senado, já tarde da noite, todos que nos
escutam, também, nos ouvem pela Rádio Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, com certeza, vale a pena – e como vale a pena, apesar do cansaço do dia inteiro – estarmos aqui debatendo, ou melhor,
defendendo aquele que trabalha em todos os cantos deste País, para que um dia o tão sonhado Brasil digno
realmente seja de direito e de fato para todos os brasileiros.
Senador Flexa, estamos vivendo, na verdade, um momento muito triste, muito difícil, grave. Um momento
de crise, um momento, Senador Collor, de coerência, de confiança. Por que falo de coerência? Porque sei que
é extremamente difícil para aqueles que defenderam a vida inteira o trabalhador, aquela parte mais frágil da
relação trabalhista, estar defendendo uma medida provisória como essa.
Essa medida provisória traz grandes alterações e grandes perdas para o trabalhador brasileiro tão sacrificado.
A situação econômica do País, depois de anos de estabilidade que se seguiram à aprovação do Plano
Real, é de inacreditável gravidade, como resultado de uma política econômica equivocada e, portanto, bastante previsível, como eu mesmo disse ao Ministro do Planejamento e ao Ministro da Fazenda. Isso não é de agora. Estamos pagando agora, mas creio – não sou nenhum economista – que tudo isso era bastante previsível.
Para que não sofrêssemos tanto, para que o trabalhador brasileiro não viesse a pagar mais ainda essa conta,
deveriam ter sido tomadas as medidas em um tempo certo, como a gente faz com um paciente que está enfermo e procuramos dar um medicamento na dosagem certa, em um momento certo, nem antes, nem depois.
Mas infelizmente o Governo teve outro interesse: o interesse realmente de continuar ou de se manter
no poder a qualquer custo. E quem paga essa conta, mais uma vez, é o já sofrido povo brasileiro, o já sofrido
trabalhador brasileiro, que, se não bastasse, já trabalha mais de cinco meses por ano.
Metade do seu dia trabalhado ele entrega ao Estado, ao Poder Público, mas ele não tem a contrapartida que tanto merece. Especialmente aqueles que menos ganham neste País, que pagam 49% de tudo o que
produzem. Ou seja, 49% das suas horas, dos seus minutos trabalhados, ele entrega ao Estado e ao Governo.
E, pelo fato de ganhar muito pouco, não tem como pagar um plano de saúde, não tem como pagar uma educação particular do seu filho, não tem um transporte público digno. Portanto, ele espera – como acontece em
muitos cantos do mundo – um retorno por parte daquele que deveria estar lhe protegendo, por ser tão frágil,
que é o poder estatal, que é o Governo.
Mas, infelizmente, hoje vemos o contrário dessa proteção, dessa defesa – defendidas por muitos, com
certeza, desta e daquela tribuna. O povo brasileiro não aguenta mais isso. Nós não merecemos isso. O trabalhador brasileiro, Senador Flexa, não merece isso. Não merece tantas perversidades, tantas mazelas. Chega!
O que se esperava do Governo era, no mínimo, o exemplo: que o Governo tivesse a humildade de dizer:
“errei”, “equivoquei-me nas tentativas da política econômica. Confesso que o resultado não foi o desejado, não
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foi o melhor para o povo brasileiro. Mas vou dar o exemplo: vou cortar Ministérios, vou fazer a minha parte,
estou cortando da carne”.
Mas a carne que está sendo cortada é, mais uma vez, a do trabalhador brasileiro. Chega! Chega de tudo
isso! É a hora de sermos coerentes, porque a coerência leva à confiança – e não dá mais para acreditar.
Eu também acreditei. Tenho humildade aqui da tribuna de dizer: eu também acreditei. Por muito tempo,
Senador Flexa, o senhor é testemunha, o Senador Pimentel também é testemunha, os Srs. Colegas são testemunhas – o Senador Elmano não estava aqui: eu também acreditei.
Mas, infelizmente, fico triste em ver que o Governo não tem a humildade e, portanto, perde a confiança
de muitos de nós numa hora dessas. Não dá mais para acreditar. Não dá mais para confiar. É hora de corrigirmos, é hora de comemorarmos aqui não novos direitos,
mas é hora de comemorarmos aqui, se conseguirmos derrubar essas medidas provisórias, o que já foi
conquistado há décadas – há décadas! A vitória não será pelos novos direitos; será pela manutenção daquilo
por que muitos lutaram, por que muitos se sacrificaram e que conquistaram. Se essa é a luta, vale a pena estarmos aqui, tarde da noite.
Senador Paim, dou aqui o meu testemunho da sua coerência, das lições que o senhor sempre nos prega
e nos dá. Bato palmas para elas, porque eu acho que coerência é princípio.
Temos que ter humildade. Cometemos equívocos, como o Governo cometeu, como o Governo comete,
mas não tem humildade de reconhecê-los.
Agora, o Governo quer, mais uma vez, empurrar essa conta para o povo brasileiro, para o trabalhador
brasileiro. O Governo quer mais sacrifício do povo brasileiro, dessa população que não consegue um atendimento médico adequado.
Ontem, estávamos discutindo, na Comissão que o senhor preside, a Comissão de Direitos Humanos, a
situação da medicina cardiovascular. Mães estavam lá implorando, indignadas, em situação de desespero, em
atitude de desespero, porque o filho, a filha precisa de tal procedimento, e o Governo não lhe dá – não lhe dá!
Vimos também empresários brasileiros que investiram na rede de equipamentos médico-hospitalares neste
País e que agora estão completamente desamparados.
Eu sei o que é isso. Foi isso que me levou à política. Não venho de nenhuma família tradicionalmente política. A consciência política que eu adquiri foi com a Medicina, no dia a dia, ao ver o sofrimento de muitos por
não terem, muitas vezes, um analgésico, ou por não terem uma ampola salvadora de adrenalina, de dopamina,
seja lá o que for. Foi isto que me trouxe para a política: por entender que política não é profissão, é missão! E
nós estamos aqui, Senador Flexa, para cumprir essa missão; desta vez, para defender o trabalhador brasileiro
e as conquistas de décadas. Farei isso com muita coerência.
Espero que o Governo se sensibilize. E digo: se fosse hoje, a medida provisória seria derrotada. Eu fiz as
contas – pode ser que tivéssemos surpresa.
Que até sexta-feira mantenhamos a consciência de que é preciso avançar. Essa medida não é a melhor
maneira. Não é desse jeito, não é dessa forma, realmente, que vamos corrigir o rumo.
É o caso, mais uma vez, das perdas, como o seguro-desemprego, exatamente num momento de retração
de postos de trabalho. Que incoerência! O trabalhador brasileiro está desempregado, precisa do segurodesemprego, e não vai ter – não vai ter como sempre teve.
O Governo pretende, realmente, dificultar, porque o Governo pretende dificultar o acesso a esse direito.
A proposta inicial do Governo era de permitir a concessão de seguro-desemprego a quem tivesse completado
18 meses ininterruptos de carteira assinada. No entanto, esse critério foi um pouco amenizado, é verdade, pelo
Projeto de Lei de Conversão nº 3. De modo que, agora, esse benefício passará a ser concedido, pela primeira
vez, ao trabalhador que, nos 18 meses anteriores à demissão, tiver trabalhado pelo menos 12 meses consecutivos. É uma condição impeditiva, pois muitas empresas, como ouvimos ontem lá na Comissão de Direitos
Humanos, estão sendo fechadas por pouco tempo, algumas delas de abertura, e outras não conseguirão, com
certeza, manter o número de empregados por mais de 12 meses seguidos.
Na prática, isso quer dizer que grande parcela dos nossos trabalhadores será demitida e não conseguirá
acesso a nenhum seguro-desemprego a nenhum novo emprego, porque o momento é de desemprego, pois,
a cada dia que se passa, mais postos de trabalho estão sendo, irreversivelmente, fechados.
E não para por aí. Até o abono salarial é atingido por essa iniciativa do Governo. Se antes, numa tradição
histórica...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ...de igualdade social, o trabalhador que
ganhava até dois salários mínimos recebia anualmente o valor de um salário mínimo, apenas cumprindo a re-
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gra de ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada, agora esse mesmo trabalhador somente terá
acesso a esse bônus social se trabalhar pelo menos 90 dias com a carteira assinada. O benefício não será mais
integral como sempre foi, mas conforme o número de meses trabalhados.
Sr. Presidente, colegas Senadores, esse abono salarial é cultura do brasileiro, da tradição dos governos,
e daqueles que chegaram ao poder, e nunca antes qualquer um deles usou dilapidá-lo, mas o Governo que
está aí tenta fazer isso.
Não posso concordar, não concordarei com essas propostas. O Governo há de encontrar e tem que encontrar outros meios de economizar, de dar o bom exemplo. E o primeiro grande exemplo é reduzir gastos,
dar qualidade ao gasto público, fechar os ralos da maldade, da perversidade, sem avançar contra as conquistas
do trabalhador brasileiro, contra as conquistas de pais e mães de famílias, que, muitas vezes, não têm sequer
o mínimo pra sustentar os seus filhos.
Poderia começar de plano, como já foi dito aqui, diminuindo os Ministérios, diminuindo os cargos comissionados, enfim. Lembro a todos que o brasileiro trabalha cerca da metade do ano para manter o Estado,
muitas vezes ineficiente, que aí temos.
Então, Sr. Presidente, concluo minha fala e o meu desabafo. Não se pode reduzir garantias trabalhistas,
não se pode comprometer a já difícil situação das famílias brasileiras, sobretudo daqueles que menos ganham.
Não se pode pedir mais este sacrifício, porque o Governo não fez nenhum.
Votarei com minha consciência. Votarei contra todas essas medidas. Votarei contra qualquer medida
que pretenda atingir conquistas do trabalhador brasileiro, pois pessoas como o senhor, Senador Paim, assim
me ensinaram. Aprendi ouvindo suas palavras, muito antes de pensar em ser político. E assim seguirei, tenha
a certeza disso.
A causa de todos estes males, já sabemos, é a má gestão, é a má administração, é o maltrato. Não é só
uma crise fiscal, não é só uma crise econômica, é pior do que isso. É uma crise ética, é uma crise do trato, do zelo
com a coisa pública, que não é coisa sem dono, ao contrário, é coisa sagrada, porque é coisa de muitos donos,
sobretudo dos mais pobres, dos mais necessitados deste País, que são chamados todos os dias a trabalhar e
dar metade das suas horas trabalhadas a este Governo ineficiente, a este Estado ineficiente.
É essa leitura que faço daquilo que o povo quis dizer nas ruas em 2013. Chega! Chega! Vamos buscar o
rumo certo, vamos dar qualidade ao gasto público, vamos dar mais eficiência a este Estado.
Este País tem jeito. O jeito quem dá somos nós com as nossas consciências e, nunca, abrindo mão de
princípios ou de valores, como este que aqui e agora, não estamos comemorando, mas defendendo, e precisamos defender, Senador Flexa, porque é nossa missão.
Foi assim que entendi, Senador Paim. Espero que até terça-feira o Governo, mais uma vez, reflita e volte
atrás nos seus posicionamentos, na sua maneira de conduzir a política deste País.
Este País é abençoado. Quem acredita em Deus como eu acredito, Ele foi e continua sendo generoso com
o povo brasileiro; Ele não esqueceu de nós, com certeza. Nós é que, muitas vezes, cometemos o equívoco de
não fazer a escolha certa. A parte mais fácil era simplesmente escolher os verdadeiros condutores, os éticos,
os certos, aqueles sonhadores de uma pátria melhor, de um Brasil muito mais digno.
Eu desejo isso, eu quero isso. Continuarei fazendo a minha parte, aqui e fora daqui.
Portanto, não à Medida Provisória 665. Não! O trabalhador brasileiro não merece isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Eduardo Amorim
expressando o seu ponto de vista quanto à Medida Provisória nº 665.
Assim, nós encerramos os trabalhos de hoje. Primeiro, lembrando que, conforme combinado com os Líderes, está encerrada a discussão da matéria. Na próxima terça-feira, teremos a votação desta MP e, provavelmente, na quarta-feira, a votação da 664.
Assim, sob a proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos no dia de hoje, lembrando que amanhã
teremos aqui, neste plenário, na parte da tarde, uma sessão de homenagem à Rede Vida.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Apoio Governo/PP – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, recente pesquisa realizada pela Associação Nacional das Transportadoras de
Cargas revela, de maneira assustadora, um crescente aumento nos incidentes de roubos de carga em nosso País.
Os números apresentados, de fato, preocupam. Somente no último ano, esse aumento foi de 16%. De
1998 a 2014, ocorreram nada menos que 262 mortes relacionadas a essa modalidade criminosa, a maioria de
trabalhadores caminhoneiros perderam suas vidas simplesmente defendendo o seu sustento.
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A verdade é que tal situação, Senhor Presidente, tem causado grande apreensão e insegurança a todos
os motoristas de caminhão de nosso País.
Quando saem de casa para fazer um frete, atualmente, já sabem que o bandido está à espreita nas estradas
espalhadas pelo Brasil, além de todas as ameaças já inerentes à condição estradeira. São muito raros, entre esses profissionais, aqueles que nunca testemunharam ou sofreram um caso de violência durante o transporte de suas cargas.
Ademais, Sr. Presidente, tal situação tem causado enormes prejuízos não somente às empresas transportadoras, mas para toda a economia nacional. Somente no ano passado, as perdas estimadas decorrentes de roubo de
cargas superaram a marca dos 2,2 bilhões de reais. Se isolarmos apenas as mercadorias perdidas, temos algo em
torno de um bilhão de reais em prejuízo. E vejam as Senhoras e os Senhores que estamos falamos apenas de 2014!
Cerca de 3,2 mil veículos, do total de 17,5 mil ocorrências registradas em 2014, não foram sequer encontrados, representando quase 20% desse total. E o que chama mais a atenção, Senhor Presidente, é o aumento
concentrado dessas ocorrências no Rio de Janeiro, fato que aponta para uma conexão direta com as quadrilhas
cariocas ligadas ao tráfico de drogas.
Nesse sentido, Sr. Presidente, além de se configurar como caso grave e preocupante de segurança pública, o crescente aumento nos incidentes de roubos de carga acaba acarretando em aumentos nos custos da
logística de transportes em nosso País, já tão estigmatizado pelo famoso “custo Brasil”.
Tal sobrecusto, inevitavelmente acaba sobrando para o bolso do consumidor – que está na ponta final
do destino da carga.
Nesse trágico ciclo, nós temos hoje caminhoneiros assustados e alarmados, empresas com enormes dificuldades operacionais e mercadorias com custos cada vez mais elevados, em decorrência direta dessas crescentes perdas.
É, sem dúvida alguma, o grande entrave atual do setor de cargas brasileiro.
Foi diante desse quadro que se criou a Frente Parlamentar Mista de Combate ao Roubo de Cargas, em
uma tentativa de envolver este Congresso e toda a sociedade brasileira no enfrentamento direto da questão.
Agora tentamos, junto com os Colegas membros da Frente, agilizar a aprovação e a regulamentação
de diversos dispositivos legais que permitam combater a atividade ilícita, tão prejudicial para a segurança e a
economia de nosso País.
Entre essas iniciativas, gostaria de destacar uma de minha autoria, o PLS 125/2011, que prevê o aumento da
pena para os crimes de roubo e receptação de cargas transportadas em caminhão, embarcação, trem ou aeronave.
O Código Penal, art. 157, estabelece a pena de reclusão de quatro a dez anos para quem subtrair coisa
móvel alheia, para si ou para outrem. No caso de receptação, em proveito próprio ou alheio, a pena vai de um
a quatro anos de reclusão. Minha proposta é aumentar de um terço até a metade, dependendo da sentença,
o tempo de punição para esses tipos de atividade criminosa.
Apresentei esse projeto, porque acredito, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que ao tornar mais severas as
penas estaremos desestimulando essa prática perigosa e assustadora que tem causado não só danos financeiros, mas também psicológicos a esses cidadãos que têm papel tão importante para a economia de nosso País.
Portanto, estamos todos juntos nessa missão, Sr. Presidente, e lutaremos incansavelmente para tornar
nossas estradas mais seguras, protegendo os profissionais que nela trabalham e minorando os graves prejuízos causados ao País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 27 minutos.)
Agenda cumprida pelo Presidente
Dia 20/05 (quarta-feira)
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