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Projeto de Decreto Legislativo nº 318/2015 (nº 972/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária, Educativa, Cultural, Informativa, Religiosa e Artística, Gazeta FM, de
Formiga para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais....................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 319/2015 (nº 1.213/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Joinville Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina........................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 320/2015 (nº 1.406/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Pranchita FM Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pranchita, Estado do Paraná.........................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 321/2015 (nº 1.603/2014, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação da Cidade de Luislândia para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Luislândia, Estado de Minas Gerais.........................................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 322/2015 (nº 1.606/2014, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação Cultural de Divino para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Divino, Estado de Minas Gerais..............................................................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 323/2015 (nº 1.650/2014, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária de Saquarema para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro.....................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 324/2015 (nº 79/2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à TVSBT Canal 5 de Belém S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Belém, Estado do Pará..........................................................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 325/2015 (nº 95/2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Cultural de Difusão Comunitária para explorar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro..................................................................................................................................
1.2.2.2 – Abertura de prazo
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 315 a 325/2015. As matérias serão apreciadas terminativamente..................................................................................................................................................
1.2.2.3 – Projeto de Lei do Senado
Nº 500/2015, de autoria do Senador José Medeiros, que altera a Lei nº 8.479, de 2 de junho de 1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e a Lei nº 7.492, de 16
de junho de 1986 (Lei do Colarinho Branco), para determinar que, em ações de improbidade administrativa e ações
penais por crimes contra a administração pública e o sistema financeiro, o réu comprove a origem lícita dos recursos
utilizados no pagamento de honorários advocatícios.........................................................................................................................
1.2.2.4 – Requerimentos
Nº 866/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, de informações ao Ministro de Estado dos Transportes.................................................................................................................................................................................................................
Nº 867/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, de tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 443/2015 e 99/2011....................................................................................................................................................................
Nº 868/2015, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, de homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Joaquim Beato.............................................................................................................................................................................
Nº 869/2015, do Senador Roberto Requião, de autorização para desempenho de missão parlamentar no
período de 30 de julho último a 1º do corrente..................................................................................................................................
Nº 870/2015, de autoria do Senador Telmário Mota, de oitiva da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre o Projeto de Lei do Senado nº 1/2008......................................................................................................
Nº 871/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, de retirada do Requerimento nº 670/2015. Deferido......................................................................................................................................................................................................................
Nº 872/2015, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, de voto de aplauso e congratulações ao jornal O
Globo.................................................................................................................................................................................................................
1.2.2.5 – Avisos do Ministro de Estado da Fazenda
Nº 51/2015 (nº 225/2015, na origem), que encaminha o relatório com as características das operações de
crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de maio 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 53/2015 (nº 281/2015, na origem), que encaminha o Relatório do Programa de Emissão de Títulos e de
Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior..............................................................
Nº 54/2015 (nº 282/2015, na origem), que encaminha o relatório com as características das operações de
crédito analisadas no âmbito daquela Pasta no mês de junho úlitmo, e tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios..................................................................................................
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1.2.2.6 – Aviso do Banco Central do Brasil
Nº 52/2015 (nº 84/2015, na origem), que encaminha o demonstrativo das emissões do real referente ao 2º
trimestre de 2015, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas............
1.2.2.7 – Mensagens da Presidente da República
Nº 48/2015 (nº 274/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. LUÍS IVALDO
VILLAFAÑE GOMES SANTOS, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Benim e, cumulativamente, na República
do Níger.............................................................................................................................................................................................................
Nº 49/2015 (nº 275/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. OCTÁVIO
HENRIQUE DIAS GARCIA CÔRTES, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Democrática Federal da Etiópia e
cumulativamente, na República do Djibuti e na República do Sudão do Sul..........................................................................
Nº 50/2015 (nº 276/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado a indicação da Srª VIRGINIA
BERNARDES DE SOUZA TONIATTI, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Estônia...........................................................
Nº 51/2015 (nº 277/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado a indicação da Srª ANA MARIA
SAMPAIO FERNANDES, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Bulgária e, cumulativamente, na República da Macedônia........................................................................................................................................................
Nº 52/2015 (nº 278/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado a indicação da Srª ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO HEYVAERT, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Sérvia e, cumulativamente, em Montenegro....................................................................................................................................................................
Nº 53/2015 (nº 279/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado a indicação da Srª ELIZABETH-SOPHIE MAZZELLA DI BOSCO BALSA, Ministra de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República Democrática Socialista do Sri
Lanka e, cumulativamente, na República das Maldivas...................................................................................................................
Nº 54/2015 (nº 280/2015, na origem), que submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. JOSÉ ESTANISLAU DO AMARAL SOUZA NETO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Tunísia...................................................
Nº 55/2015 (nº 281/2015, na origem), que encaminha a programação monetária para o segundo trimestre
de 2015..............................................................................................................................................................................................................
Nº 56/2015 (nº 282/2015, na origem), que encaminha a programação monetária para o terceiro trimestre
de 2015..............................................................................................................................................................................................................
Nº 57/2015, que encaminha proposta de alteração contratual do empréstimo celebrado com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do "Programa de Transporte, Logística
e Meio Ambiente"..........................................................................................................................................................................................
Nº 243/2015, na origem, que restitui autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 32/2015, sancionado e convertido na Lei nº 13.143/2015....................................................................................................................................................................
Nº 258/2015, na origem, que restitui autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 131/2011, sancionado e
convertido na Lei nº 13.148/2015............................................................................................................................................................
Nº 284/2015, na origem, que restitui autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 25/2015, sancionado e convertido na Lei nº 13.150/2015....................................................................................................................................................................
Nº 291/2015, na origem, que restitui autógrafo do Substitutivo da Câmara nº 1/2015 ao Projeto de Lei do
Senado nº 70/2007, sancionado e convertido na Lei nº 13.153/2015........................................................................................
1.2.2.8 – Ofícios da Câmara dos Deputados
Nº 448/2015, na origem, que comunica o envio à sanção do Projeto de Lei do Senado nº 28/1991..................
Nº 449/2015, na origem, que comunica o envio à sanção do Projeto de Lei do Senado nº 405/2009...............
1.2.2.9 – Comunicações
Da Comissão de Assuntos Econômicos, de término do prazo de funcionamento da Subcomissão Temporária
de Avaliação da Política Fiscal (Ofício nº 76/2015)..........................................................................................................................
Do Senador Wellington Fagundes, que encaminha relatório de viagem realizada por S. Exª para representar
o Senado Federal em visita ao Japão e à Rússia, como integrante da comitiva liderada pela Ministra de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no período de 1º a 11 de julho último (Memorando nº 543/2015)............
Da Liderança do PRB na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 677/2015 (Ofício nº 158/2015). Serão feitas as substituições solicitadas................................................................................................................................................................................................................
Da Comissão Senado do Futuro no Senado Federal, de eleição do Vice-Presidente da referida Comissão
(Ofício nº 3/2015).........................................................................................................................................................................................
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1.2.2.10 – Ofícios de Grupos Parlamentares
Nº 3/2015, na origem, do Grupo Parlamentar Brasil- Panamá, de composição e eleição e posse de sua Diretoria (vide item 4.1).....................................................................................................................................................................................
Nº 3/2015, na origem, do Grupo Parlamentar Brasil- Bélgica, de composição e eleição e posse de sua Diretoria (vide item 4.2).....................................................................................................................................................................................
Nº 3/2015, na origem, do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha, de composição e eleição e posse de sua Diretoria (vide item 4.3).....................................................................................................................................................................................
1.2.2.11 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nº 777/2015, na origem, que registra recebimento do Ofício nº 921/2015, do Senado Federal..........................
Nº 778/2015, na origem, que registra recebimento do Ofício nº 922/2015, do Senado Federal..........................
1.2.2.12 – Ofício do Ministro de Estado das Cidades
Nº 132/2015, na origem, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 204/2015, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin...............................................................................................................................................................
1.2.2.13 – Término de prazos
Término do prazo, em 24 de julho último, sem apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei
do Senado nº 490/2015...............................................................................................................................................................................
Término do prazo, em 22 de julho último, com apresentação de duas emendas, perante a Mesa, ao Projeto
de Lei do Senado nº 481/2015; e sem apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 482/2015............
Término do prazo, em 17 de julho último, sem interposição de recurso para apreciação, pelo Plenário, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 198 e 210/2014...................................................................................................................................
Término do prazo, em 17 de julho último, sem apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 53/2015; e com apresentação de duas emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 464/2015.................
Término do prazo, em 21 de julho último, sem apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei
do Senado nº 474/2015 e aos Projetos de Lei da Câmara nºs 55, 102, 119, 124, 127 e 129/2014.....................................
Término do prazo, em 17 de julho último, sem edição de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida Provisória nº 662/2014; e, em 31 de julho último, sem edição de decreto
legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da adoção das Medidas Provisórias nºs 666/2014 e
667/2015...........................................................................................................................................................................................................
Término do prazo, em 18 de julho último, sem edição de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida Provisória nº 663/2014; em 26 de julho último, sem edição de decreto
legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida Provisória nº 664/2014; e em 27
de julho último, sem edição de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da adoção da
Medida Provisória nº 668/2015. Extinção das Comissões Mistas destinadas à apreciação das matérias...........................
Término do prazo, em 25 de julho último, sem edição de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida Provisória nº 665/2014. Extinção da Comissão Mista destinada à apreciação
da matéria.........................................................................................................................................................................................................
1.2.2.14 – Vetos
Veto Parcial nº 25/2015, aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 7/2015 (Mensagem nº 262/2015, da
Presidente da República).........................................................................................................................................................................
Veto Total nº 26/2015, aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 28/2015 (Mensagem nº 263/2015, da Presidente da República)................................................................................................................................................................................
Veto Parcial nº 27/2015, aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 310/2006 (Mensagem nº 288/2015, da
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Ata da 125ª Sessão, Não Deliberativa,
em 3 de agosto de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Ana Amélia, dos Srs. Acir Gurgacz e Fernando Bezerra Coelho.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e encerra-se às 17 horas e 45 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Queria cumprimentar os colegas Senadores que estão aqui: o Líder Cássio Cunha Lima, o Senador Fernando Bezerra, o Senador Acir Gurgacz, o Senador Paulo Paim, todos que nos acompanham pela Rádio e pela
TV Senado, os colegas servidores do Senado, que trabalham também no plenário, auxiliando a Mesa.
Estamos iniciando, exatamente agora, pelo menos ponto de vista do Plenário, nosso período legislativo.
Hoje, bem cedo, tive o privilégio, junto com o Paulo Paim, meu colega, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, de participar, iniciando meu período legislativo, de uma audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos do Senado, em que tratamos da questão da imigração, especialmente do caso dos haitianos
no Brasil, um tema da maior importância, que a Europa agora vive. Está no noticiário, permanentemente, o
problema da Inglaterra e da França com relação aos imigrantes. A própria Itália também vive um drama muito
grande, assim como a Ásia, o continente asiático, e o Brasil. Tivemos uma audiência extraordinária, e inclusive
vou fazer uma fala sobre o tema daqui a pouco, como orador inscrito.
Mas queria cumprimentar os colegas.
Sou o primeiro orador inscrito. O segundo é o Senador Paulo Paim. Se V. Exª aceitar, V. Exª pode ser o
primeiro orador, e eu o segundo.
Mas, antes, eu queria também, com todo respeito, cumprimentar e agradecer a todo o povo do Acre, que
me acolheu tão bem nesse recesso. Estive nas cidades de Santa Rosa, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto
Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e, é óbvio, em Rio Branco e outros Municípios. Fui muito bem recebido,
fiz uma viagem extraordinária, que vou relatar ao longo da semana, nomeando e agradecendo a todos aqueles
que me acolheram nas viagens que fiz ao longo dos rios acreanos.
Mas vamos ao trabalho. Quero desejar a todos, então, um bom período legislativo.
E convido para fazer uso da tribuna, em permuta comigo, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, agradeço a V. Exª, até porque às 14h30 eu tenho uma audiência, na
Comissão de Direitos Humanos, sobre a Anvisa, que vai fazer uma prestação de contas do seu trabalho, que
eu entendo que é positivo.
Mas eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de vir à tribuna e comentar a situação de tristeza, de caos e
de constrangimento que se instalou em meu Estado, o Rio Grande do Sul, e explico o porquê, Sr. Presidente.
Os servidores públicos do solo gaúcho, cerca de 40 categorias, policiais militares e civis, bombeiros,
professores, agentes penitenciários, funcionários da saúde, entre tantas outras, estão paralisados – todos os
setores pararam – no dia de hoje.
O motivo é que o Governo do Estado parcelou os salários em três vezes para quem ganha acima de
R$2.150,00. É um momento muito triste para o Estado e para todo o povo gaúcho
Os ônibus da Carris não saíram das garagens hoje pela manhã. A alegação para que os 8,6 mil rodoviários da empresa não trabalhem é a sensação de insegurança causada pelo aquartelamento de toda a polícia
do Estado.
Na maioria das escolas públicas de Porto Alegre as aulas também foram suspensas.
Neste momento, centenas e centenas de servidores públicos fazem manifestação em frente ao Palácio
Piratini, sede do governo.
Quero externar minha total solidariedade, como sempre fiz, a esses trabalhadores e trabalhadoras, verdadeiros alicerces da máquina pública do meu Estado do Rio Grande do Sul. Meus respeitos aos seus familiares.
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É uma situação, de fato, constrangedora, lamentável. O que está acontecendo no solo gaúcho não interessa
a ninguém. É inadmissível que no final do mês apenas uma parte do vencimento esteja na conta. O que fará
um servidor, um pai de família? Como ficam suas contas? Uma mãe de família? Um filho de família? Um avô de
família? Os aposentados e pensionistas?
Salário em dia é um direito sagrado. Ninguém coloca a mão.
Senhoras e senhores, vamos nos colocar na pele desses homens e mulheres. Com total certeza, será uma
sensação de horror, porque o salário não está no banco. E isso deve doer no peito de cada um.
Eles são brasileiros como nós outros. Possuem família, filhos, têm contas para pagar. Como ficam a luz,
a água, a alimentação, o aluguel, o cartão de crédito, a escola, os remédios, o transporte? Sr. Presidente, ninguém faz greve porque gosta ou porque quer. Isso eu aprendi ao longo da minha vida como sindicalista, lá no
meu próprio Estado.
Tenho absoluta certeza de que o Governo do Rio Grande e os servidores públicos haverão de encontrar
uma solução o mais rápido possível, porque o estado é de caos. Diálogo é a palavra de ordem.
Leio aqui nota oficial do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande
do Sul (Sinapers), que diz o seguinte:
“Ao optar pelo parcelamento do salário, o Governador desrespeita o art. 35 da Constituição Estadual no
que diz respeito ao pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias,
que deve ser realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado, bem como desrespeita as decisões
judiciais, entre elas a liminar concedida ao Sinapers, que garante o pagamento integral dos servidores.
Estamos realizando movimentos jurídicos e políticos no sentido de que os proventos dos trabalhadores
e trabalhadoras do serviço público do Estado sejam pagos integralmente, o mais rápido possível.
Entramos com pedido – diz a nota – de fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial
e encaminhamos, também, denúncia ao Ministério Público do Estado.
O Sinapers, como representante dos servidores públicos aposentados e pensionistas do Estado do Rio
Grande do Sul, repudia o parcelamento de salários imposto pelo Governo e apoia a paralisação dos servidores,
e participará das manifestações propostas para esta segunda-feira.”
Sr. Presidente, não estamos pregando o caos, mas a situação, de fato, é grave, é gravíssima. Não podemos
tapar os olhos. Não podemos nos omitir.
Na sexta-feira, chegou ao meu gabinete a seguinte nota conjunta das entidades representativas dos servidores públicos de nível médio da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Diz o seguinte:
“Frente à situação de descaso do Governo, que descumpre a lei e as determinações judiciais, não pagando integralmente os salários, os servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar se encontram
psicologicamente atingidos e desestruturados juntamente com suas famílias e, assim, publicamente dizem que
não têm condições de efetuarem os serviços de policiamento ostensivo e a atividade de prevenção de incêndio.
Dessa forma, na segunda-feira – hoje –, os servidores ficarão aquartelados, mas, em respeito à sociedade,
as viaturas sairão para o atendimento exclusivo de urgências e emergências, retornando, logo após, aos quartéis.
Orientamos [segundo eles, na nota] a população do Rio Grande do Sul, que vê a criminalidade se alastrar
[crescendo] diariamente, que não saiam de suas residências na segunda-feira, dia 3 de agosto.
[O Rio Grande está praticamente parado.]
Outras medidas serão definidas nas plenárias a partir do dia 5 de agosto, preparatórias para a assembleia
unificada do dia 18 de agosto.”
Sr. Presidente, se esta paralisação continuar, o que não está descartado, todos os setores produtivos serão
afetados, inclusive a arrecadação tributária, principalmente no varejista e no bancário, segmentos que sentem
a falta de policiamento diário.
Outro efeito negativo do parcelamento dos salários dos servidores estaduais, com a adesão dos fiscais
agropecuários, pode ser sentido nas atividades do agronegócio gaúcho.
Com uma média diária de 155 abates, as indústrias gaúchas com registro estadual não poderão abater.
Esses servidores são os responsáveis por toda a inspeção de produtos de origem animal e vegetal e também
pela emissão e controle das Guias de Trânsito Animal para estabelecimentos fiscalizados pelo serviço estadual.
Além disso, está nas mãos dos servidores da Secretaria de Agricultura a fiscalização de 4 mil cargas nos
postos de divisa.
Portanto, Sr. Presidente, faço aqui um apelo ao Governador do Estado, à Assembleia Legislativa, às forças
vivas do Rio Grande, que se sentem e construam um entendimento. O que não pode acontecer é os trabalhadores ficarem sem salários.
Calculem os senhores que me ouvem neste momento em grande parte do Brasil se ficassem sabendo
agora que o seu salário não está no banco!
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Todos têm contas a pagar, todos têm compromissos. E eles trabalharam durante todo o ano e, naturalmente, todos os meses. Qual é a explicação para o fato de chegarem em casa e terem que justificar que grande
parte do seu salário não foi depositada?
É uma situação nunca vista, inclusive essa paralisação, pelo volume que pegou. E digo mais, senhores e
senhoras: ninguém faz greve porque gosta. Foi uma medida extrema, e fica aqui toda a minha solidariedade
aos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande.
Segundo a informação que eu recebi hoje de manhã, é um estado de caos. Eu espero que até amanhã
se construa o acordo, o entendimento, em parceria com todos os setores da sociedade gaúcha, na busca de
um grande entendimento, porque, como está, podem ter certeza absoluta de que os trabalhadores e trabalhadoras não aceitarão. Não ficarão sem salários, porque não podem mesmo ficar. Não há nem respeito à liminar
concedida. Há uma obrigação de pagamento, e o pagamento não foi feito.
Era isso, Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª. Eu tenho que ir para a Comissão de Direitos Humanos, porque lá vou presidir uma audiência pública. Por isso, peço desculpas a V. Exª, mas não poderei colaborar aí na
coordenação dos trabalhos, já que V. Exª é o próximo inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Sem problema. Eu cumprimento V. Exª
e espero que, no Rio Grande, também se encontre a melhor maneira, porque eu fui governador oito anos e sei
que não há nada mais grave do que uma greve na área da segurança, com todo o respeito às demais.
O Acre também enfrenta um problema de greve dos professores, que é gravíssimo. O Governador Tião
Viana tem falado das dificuldades. Eu espero que o movimento, inclusive, possa pensar um jeito de substituir
a greve por um diálogo permanente na construção de uma proposta. O mesmo, certamente, pode acontecer
no seu Estado do Rio Grande do Sul.
Eu faço a leitura de alguns expedientes.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
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MATÉRIAS RECEBIDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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autenticações gratuitas de cópias de documentos realizadas nas delegacias de
polícia, defensorias públicas, escritórios de assistência judiciária gratuita e órgãos
de defesa do consumidor.
Art. 3 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 2 Ficam revogados o § 1° do art. 13 e o art. 158 da Lei n`-' 6.015, de
31 de dezembro de 1973,

Código de Processo

Civil.

e o art. 369 da Lei n`-' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
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PROJETO ORIGINAL N°2.805, DE 1997
Estabelece novas formas sobre reconhecimento
de firmas e autenticação de documentos,
alterando dispositivos da Lei n° 3.071, de 10 de
janeiro de 1916 - Código Civil, da Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de
1973 - LRP e Lei n° 8.213, de julho de 1991 Plano de Benefícios da Previdência Social.
o congresso Naciions€ dc re tc:
V
II.1
0 perfiçra S° do art. 1989 cio C$dfgo Ciivil,
10

aprovado pei i~.bi, n. 3.071, tis

de janeiro [te 1916, passa a vigorer core ao

seguintes af'erGróss:

•

Al: t. I209 ...............................................................
é °.................. ^................,.,................................

§ R , ............................................1....._........._.._.......
a

§.3 0 4econhecimenta da firma no

sris rumeto'ia cucar é condi ção ~~ à sua validade, em rafaço e
terceiros, quando v € egócio, o op tõ do mandato, ver sa r sobre contrato
const42utiva o i 4aansiati vo de din tos mais sobre imóveis, nos termos do art.
`€ 34 inciso !i; ou no caso de ato firas€aduo ou cessão direitos d Ueps
móveis, assim considerad os ps a os ~ a1 s (art 4D).

O inciso iti -do ar!. 365 do Código de
Pro ce sso C±vii, aprovado pela Lei n.5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a
vigorar coro as seguintes alterações:
a. .................................... ...........................

H.....................................,-..-., ..............................

#9 - Fr n ~
as atenttficaçsz da
cópias de reprc arr 'de does ~ p~ o ariice la ses, a nnancs que
haja fundada suspeita de fraude ou fa€sificação, sendo que a parte
interessada deverá argui-!a, nos termos do artigo 390.
Ai , 3° 0 artigo 369 do Códico de Processo Civil,
aprovado pela Lei n.5.669, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar cone a
seguinte redação:
Ari 369. Reputa-se auténéico o documento,
quando o tabelião reconhecera firma dei signatário, declarando que foi
aposta em sua presença, e somente quando o reconhecimento, for exigido
legalmente como condição essencial à validade do ato.
Ar!,4 . q parágrafo 1° do art. 13 da Lei •de

Registros Públicos, aprovado pela Lei n,6,015, de 31 de dezembro de 1973, passa
a vigorar com a • seguinte redação:
Art. 13.........................................................

1....... ................ ....,............. ,............,....... ,..,.,. ^.....
l€......... .................,.,.,............................,...............
li1...........,............. .................,..........z..,.................
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y 1
os Y 00 4 0 il3Cifïlentoa de fir iïma e
autont€caçoas
de
cio.^arra^ntU
púhli;:os eu partici'laros, raa
eventuais
poderão
sor exigldaa pelo re€pectivo
só
comJnieaçóeS ao ragisiro civil,
oficial, quando forem con,3iderados legal ou judicialmente essencias a sua
Validade.

2

......................................................................

Art. 5°, o artigo 158 da Lei de Registros
de 3 1 de dezembro de 1973, passa a vigorar
n6015,
Públicos, aprovado pela Lei
com a seguinte redação:
.
Ari. 158 . As . procuraç ms deverão traze r
=
, c,siç}idoo pela
nf®a,
somerite
nos
.case:
rconhccidas as Firmas dos ai ar
Lei Civil.

Art. 6 .0 artigo 109 da .Lei de _ Plano de
Benefícios da Previdència Social, aprovada pala Lei n.8.213 de 24 de julho de
1999 , passa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo primeiro, renumerando•se
o atuai parágrafo único, que passa a ser considerado como parágrafa segunda:

Ari.

1 a9.............................................. ...................

0
§ 1 Quando o benefício for pago a
procurador, afirma do beneficiário deverá ser obrigatoriamente reconhecida
por oficial público;
0
§ 2 A impressão digital do beneficiário
incapaz-da essinaraposta tra presença do servidor da Previdéncia Social,
vale como assinatura para quitação do, pagamento de beneficio.

publicação.

Ari. 7 0 Esta Lei entra co' vigor na da data de sua

Art8° Revogam-se as disposição em contrário.
JUSTIFICAQA

Longe de se pretender uma _supressão
indiscriminada da garantia da segurança das relações negociais, assegurando a
eficácia de seus atos como respeito aos cidadãos; o presente projeto de lei tem a
finalidade de desburocratizar procedimentos, propiciando sensível redução de
contratos e outros documentos passíveis de ter suas fi rmas reconhecidas, como
prática de uma arcaica reminiscáncia das Ordenações Manuelinas.

A abolição de determinados procedimentos que
obrigam o reconhecimento de firmas e autenticação de fotocópias em
determinados documentos, representará o firo de várias transtornos para a'

população, que sofre em intermináveis filas de Cartórios sem infra-estrutura, cajus
arquivos notários sempre se encontram desatualizadas e desorganizados.
Certos procedimentos burocráticos, na realidade
só servem para a auterição de lucros de proprietárias de estabelecimentos
notariais, constituindo um entrave nos procedimentos administrativos e judiciais,

penalizando injustamente a população brasileira, que ja convive com um universo
de pesados impostos e taxas. Não têm eles, pois, nenhuma utilidade social.

E não é só. É alarmante o indire'de falsicaçães
de assinaturas reconhecidas corno verdadeiras pelos Tabeliães. Consegue-se
facimente, falsi fi car carimbos e selos de autenticidade certorários, muitas vezes,
com a colaboração dos próprios prepostos dos Oficias Públicos, vendo que a
autoria do delito, na maior carta dos casos, permanece desconhecida.
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Na presente proposição, não se pretende a
supressão indiscriminada dos reconhecimentos da íirnmas, preservando o direito
das indivíduos que anseiam pela validado das relações negociais particulares.
Devem ser legitimados of€cialmsnle os atos constitutivos o Iranslantiv^os de direitos
reais sobre imóveis, bera como equeles atos transiativos de direitas e cessões de
díreilos de bens móveis, principalmente naquelas mais valiosos que concernem à
transaçzo de direitos sobre linhas telefônicas e veículos automotores.
Permaneceram intatos, outrossim, os contratas
ernpresenais e cessões de direito, cujos reconhecimenlos de firmas e Outros
garantias são previstas no Código Comer ci al o Lei de Falências e Concorçt tis,
bera corno os princípios • fundarnentaís da União Internacional do Notariado Latino
Ame ri cano (UIN1), com a legitimação obrigatória de assinatura em contratos
mercantis, face à relevancia do papel do Brasil no t'rercosul, protegendo, destarte,
a °icácía das avances celebradas no território do qualquer país integrante da
referida Organização Regional.
"também, por intermédio desse projeto inovador,
pretendeu-se po rt eger os dependente e legítimos herdeiros de benefíciários da
Previdência Social, tomando legal q reconhecimento de firma era procurações
outorgadas por aqueles, cuja falsicação das respectivas assinaturas é hoje prática
comum, notadamente após seu falecimento.
Sala das Sessões,

Deputado J E ENO1N1O

de março de 1997

Deputado ALOY§ Uh1ES^ E LI
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 83, DE 2015
(Nº 2.940/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dispõe sobre o Dia Nacional de
Prevenção e de Combate ao Alcoolismo
e às Drogas; altera a Lei nº 9.294, de 15
de julho de 1996; e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei institui o Dia Nacional de Prevenção e de Combate ao
Alcoolismo e às Drogas.
Art. 2º Fica instituído o Dia Nacional de Prevenção e de Combate ao
Alcoolismo e às Drogas, a ser celebrado anualmente no dia 17 de janeiro.
Art. 3º As atividades associadas ao Dia Nacional de Prevenção e de
Combate ao Alcoolismo e às Drogas têm por objetivo informar a população
quanto aos danos provocados pelo consumo abusivo de produtos derivados do
álcool e de substâncias tóxicas que possam causar dependência física ou psíquica.

Parágrafo único. Ampla campanha educativa sobre a prevenção e o
combate ao alcoolismo e às drogas será promovida no dia 17 de janeiro de cada
ano, sem prejuízo de outras datas.
Art. 4º O art. 4° da Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar
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com as seguintes alterações:
“Art. 4º É vedada a propaganda comercial de bebidas
alcoólicas nos meios de comunicação social.
§ 1º A propaganda comercial de que trata este artigo
somente poderá ser efetuada por meio de pôsteres, painéis e
cartazes, na parte interna dos locais de venda, e não poderá
induzir as pessoas ao consumo, nem associar o produto ao esporte
olímpico ou de competição, ao desempenho saudável ou de maior
êxito de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens ou
ideias que insinuem efeitos calmantes, estimulantes ou similar,
vedada a participação de crianças e adolescentes nas peças
publicitárias.
...................................................................................................” (NR)
Art. 5º Aplicam-se ao infrator desta Lei as disposições constantes do
art. 9° da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, com a redação dada pelo art. 1º da
Lei nº 10.167, de 27 de dezembro de 2000.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
3

PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD04ABR1997.pdf#page=117

À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 84, DE 2015
(Nº 4.361/1998, NA CASA DE ORIGEM)
Veda a publicação em jornais de
anúncio de emprego sem a
identificação da empresa contratante.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É vedada a publicação em jornais de anúncios classificados
oferecendo empregos que não informem claramente o nome da empresa
contratante.
§ 1º A pessoa física ou jurídica que divulgar em jornais anúncios de
emprego sem a devida identificação, em desacordo com o caput deste artigo, será
multada em R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos) e, no
caso de reincidência, em R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos).
§ 2º Incorre na mesma multa, o veículo de comunicação que fizer a
divulgação de anúncios de emprego sem a devida identificação da fonte
contratante.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/
DCD21ABR1998.pdf#page=60
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 85, DE 2015
(Nº 1.759/2007, NA CASA DE ORIGEM)
Dispõe sobre as empresas de sistemas
eletrônicos de segurança e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º As atividades das empresas de sistemas eletrônicos de
segurança serão exercidas em todo o território nacional, na forma desta Lei.
Art. 2º Consideram-se empresas de sistemas eletrônicos de segurança
as que atuarem nas seguintes atividades:
I – elaboração de projetos e comercialização de produtos e serviços
com a finalidade de acionar sistemas eletrônicos de segurança;
II – rastreamento e monitoramento de bens, de semoventes e de
pessoas;
III – monitoramento de sinais de alarmes e de imagens, de circuito
fechado de televisão, de cerca eletrificada, de controle de acesso e de detecção de
incêndios;
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IV – instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos com
a finalidade de garantir o bom funcionamento de sistemas eletrônicos; e
V – vistoria de sinal emergencial.
Art. 3º Para efeito desta Lei, entendem-se como:
I – sistemas eletrônicos de segurança - conjunto de equipamentos ou
dispositivos eletrônicos de controle, armazenamento, detecção e informação de
ocorrências que coloquem em risco a segurança de bens, de semoventes e de
pessoas;
II – segurança eletrônica - utilização de recursos eletrônicos instalados,
manutenidos e operados a distância ou no próprio ambiente a ser monitorado,
compreendendo alarmes, barreiras perimetrais, sensores, equipamentos
transmissores de imagens, circuito fechado de televisão, rastreamento de bens,
de semoventes e de pessoas, controle de acesso, biometria e detecção de
incêndios;
III – monitoramento - processo operacional de acompanhamento a
distância de sinais eletrônicos em geral, emitidos por equipamentos destinados a
este fim específico;
IV – rastreamento - utilização de recursos eletrônicos para localizar
pessoas, semoventes e objetos a distância;
V – vistoria de sinal emergencial - verificação da origem de sinais
emergenciais emitidos pelo sistema de segurança;
VI – central de monitoramento - local projetado e preparado para
acondicionar equipamentos destinados à recepção de sinais oriundos dos
sistemas eletrônicos de segurança instalados e ao gerenciamento dessas
informações;
VII – circuito fechado de televisão - conjunto de equipamentos
destinados a captar, gravar ou transmitir imagens;

3
Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

23

VIII – sistema de alarme - conjunto de equipamentos destinados à
detecção de ocorrências que possam representar perigo à segurança de bens, de
semoventes e de pessoas, constituído de sensores, painéis de alarmes e demais
periféricos;
IX – cerca eletrificada - barreira perimetral constituída por fios
eletrificados com objetivo de inibir ou dificultar o acesso a edificações;
X – controle de acesso - restrição ao acesso de pessoas ou veículos por
meio de senhas, cartões, biometria, íris humana, ou assemelhados; e
XI – detecção de incêndio – captação ambiental, por envio de sinais
para a central de monitoramento, de diferenças de temperaturas, de emissão de
gases ou de fumaça decorrentes de combustão que possa configurar início de
incêndio, capaz de acionar imediatamente sinal sonoro e/ou visual com o
objetivo de proporcionar o abandono imediato do local e, concomitantemente,
deflagrar o funcionamento de dispositivos que atuem no combate e na extinção
do foco do incêndio.
§ 1º O monitoramento e o rastreamento de pessoas de que trata esta
Lei somente serão permitidos quando a pessoa monitorada ou rastreada for a
própria contratante ou sua dependente.
§ 2º Para o monitoramento de bens e de semoventes, será obrigada a
comprovação da sua propriedade ou posse regular pelo contratante ou a
autorização do proprietário ou proprietários ou, se for o caso, do condômino
locatário, na hipótese de bens ou semoventes condominiais.
§ 3º Nas hipóteses dos incisos V e XI deste artigo, quando houver
perigo iminente ou configurar-se caso de força maior em que não seja possível a
obtenção tempestiva de autorização de ingresso em recintos particulares e em
órgãos públicos, os empregados das empresas de que trata esta Lei poderão
adentrá-los acompanhados da autoridade pública competente.
CAPÍTULO II
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DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I
Do Certificado de Viabilidade de Funcionamento
Art. 4º O funcionamento das empresas de sistemas eletrônicos de
segurança que exerçam as atividades previstas nos incisos II e III do art. 2º desta
Lei sujeita-se à fiscalização permanente do Estado e dependerá de emissão prévia
de Certificado de Viabilidade de Funcionamento.

Parágrafo único. O órgão federal competente para fiscalizar as empresas
de que trata o caput expedirá, mediante requerimento do interessado, certificado
de viabilidade das atividades de monitoramento e rastreamento, desde que a
empresa possua, entre outros, sala central que atenda os requisitos abaixo
especificados:
I – uso exclusivo para monitoramento;
II – acesso controlado;
III – linha telefônica exclusiva e sigilosa para o público em geral;
IV – sistemas de circuito fechado de televisão;
V – proteção por grade ou assemelhado, quando possuir janelas; e
VI – sistema de garantia de funcionamento do monitoramento por,
pelo menos, oito horas ininterruptas, em caso de suspensão de fornecimento de
energia elétrica.
Art. 5º Após a verificação da adequação das instalações da sala central
de monitoramento, o órgão competente lavrará o respectivo relatório de vistoria
de todo o estabelecimento, consignando a aprovação ou a reprovação do local
vistoriado, motivadamente.
§ 1º O agente público responsável pela vistoria emitirá laudo único
caso o local preencha todos os requisitos previstos nesta Seção, laudo preliminar
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caso haja necessidade de providências a serem tomadas pelo requerente e laudo
final após o prazo concedido para a adoção das providências indicadas.
§ 2º A empresa que receber laudo preliminar terá, de plano, prazo de
até noventa dias para correção das falhas apontadas, antes da emissão do laudo
final.
§ 3º Do laudo final que reprovar as instalações caberá recurso no prazo
de dez dias, dirigido à autoridade superior do órgão responsável pela vistoria.
§ 4º O recurso poderá ser instruído com os documentos que o
recorrente entender necessários à demonstração de que o local vistoriado
preenche todos os requisitos de funcionamento regular ou de que promoveu o
saneamento das irregularidades apontadas no laudo final.
§ 5º O órgão competente para apreciar o recurso decidirá com base nos
fundamentos apresentados e na documentação juntada, podendo designar uma
comissão especial para nova vistoria em até trinta dias contados da decisão,
notificando-se, imediatamente, o interessado.
§ 6º A denegação do recurso implicará em impedimento de renovação
do pedido pelo prazo de cento e oitenta dias.
§ 7º Aprovadas as instalações, o Certificado de Viabilidade de
Funcionamento será concedido pela autoridade competente.
Art. 6º As filiais das empresas já certificadas também dependerão de
Certificado de Viabilidade de Funcionamento específico.
SEÇÃO II
Do Cadastro e da Autorização de Funcionamento
Art. 7º As empresas de monitoramento e rastreamento de bens, de
semoventes e de pessoas devidamente certificadas na forma da Seção I deverão
requerer cadastramento no órgão público federal competente que, preenchidos
todos os requisitos estabelecidos nesta Lei, autorizará o seu funcionamento.
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Parágrafo único. O cadastramento deverá ser solicitado mediante
apresentação dos seguintes documentos:
I – contrato social registrado que habilite a empresa a exercer as
atividades arroladas nos incisos I a V do art. 2º desta Lei;
II – certidões negativas de registros criminais relativamente aos sócios,
expedidas pela justiça federal e estadual, eleitoral e militar de todos os EstadosMembros e do Distrito Federal, onde houver;
III – identificação da localização da sede;
IV – prova de regularidade fiscal e previdenciária da empresa;
V – cópia do cartão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
VI – cópia do documento de inscrição estadual;
VII – certidão negativa de débito da dívida ativa da União ou certidão
positiva com efeito de negativa que comprove a regularização do débito,
relativamente aos sócios e à empresa;
VIII – qualificação de seu responsável técnico e prova de sua relação
contratual com a empresa;
IX – relação com nome, número de identidade (RG), Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF e endereço de todos os funcionários e cópia dos respectivos
registros; e
X – Certificado de Viabilidade de Funcionamento.
Art. 8º A União fará publicar o ato de autorização de exercício da
atividade na imprensa oficial.
SEÇÃO III
Da Renovação do Certificado de Viabilidade de Funcionamento
Art. 9º O Certificado de Viabilidade de Funcionamento é válido por
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dois anos, renovável por igual período.
§ 1º Para a renovação do Certificado de que trata o caput, a empresa
deverá requerê-la ao órgão emitente no prazo de até noventa dias antes do seu
vencimento.
§ 2º A renovação do Certificado será concedida à empresa requerente
que mantiver todas as condições previstas neste Capítulo que a habilitaram ao
cadastramento e autorização de funcionamento respectivos, comprovadas pelo
órgão público competente mediante vistoria.
§ 3º A renovação do Certificado também será publicada na imprensa
oficial.
CAPÍTULO III
DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
SEÇÃO I
Das Obrigações dos Órgãos Fiscalizadores e das Empresas Autorizadas
Art. 10. O órgão público competente pela emissão de Certificado de
Viabilidade de Funcionamento das empresas que exerçam as atividades
especificadas nos incisos II e III do art. 2º será o responsável pela sua fiscalização
e controle.
Art. 11. Caberá à empresa de que trata o art. 10, no prazo de até
sessenta dias contados da data da sua ocorrência, comunicar ao órgão fiscalizador
os seguintes fatos:
I – sua dissolução;
II – modificação na composição de seu quadro social;
III – alteração do objeto social; e
IV – mudança de endereço.
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§ 1º A dissolução da sociedade ou a alteração do objeto social da
empresa implicará cancelamento da autorização de funcionamento que será
publicado na imprensa oficial.
§ 2º A mudança de endereço acarretará nova vistoria de viabilidade de
atividade na forma do art. 5º desta Lei.
§ 3º A modificação na composição do quadro social da empresa não
implicará cancelamento da autorização de funcionamento desde que os novos
sócios preencham todos os requisitos exigidos por esta Lei.
Art. 12. A relação a que se refere o inciso IX do parágrafo único do art.
7º desta Lei deverá ser atualizada anualmente no órgão fiscalizador, mantendo-se
relação mensal atualizada dos funcionários na sede da empresa.
SEÇÃO II
Das Penalidades
Art. 13. As empresas que descumprirem o disposto nesta Lei ficarão
sujeitas às seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa, a ser estabelecida por meio de regulamentação do órgão
competente;
III – proibição temporária das atividades; e
IV – proibição definitiva das atividades.
Art. 14. É punível, na forma do regulamento, com pena de advertência,
multa, proibição temporária e definitiva de atividades, a empresa que incidir nas
seguintes infrações:
I – deixar de apresentar qualquer informação ou documento, na forma
da legislação vigente, quando solicitado;
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II – não comunicar, por escrito, as atualizações e ocorrências previstas
nos arts. 11 e 12 desta Lei;
III – deixar de providenciar, em tempo hábil, a renovação do
Certificado de Viabilidade de Funcionamento;
IV – deixar de possuir instalações adequadas às atividades autorizadas,
conforme aprovado pelo Certificado de Viabilidade de Funcionamento;
V – deixar de possuir quaisquer outros requisitos para o seu
funcionamento regular.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo poderão ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, a depender da gravidade do caso.
Art. 15. O cancelamento da autorização de funcionamento poderá
decorrer de solicitação à autoridade pública competente por órgãos de segurança
pública, por entidades de classe ou por pessoa que tenha conhecimento da
prática de infrações administrativas cometidas pela empresa, ou penais
cometidas por seus dirigentes ou responsável técnico.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Da decisão de cancelamento da autorização de funcionamento
de que trata o art. 15 e de aplicação de penalidade à empresa caberá recurso no
prazo de dez dias, dirigido à autoridade superior do órgão responsável pela
autorização.

Parágrafo único. O recurso será recebido com efeito suspensivo e será
julgado em única instância no prazo máximo de trinta dias da sua interposição.
Art. 17. Fica instituída a cobrança de taxas pela prestação dos serviços
referentes às vistorias de instalações de empresas de monitoramento e
rastreamento de bens, de semoventes e de pessoas e à emissão de Certificados de
Viabilidade de Funcionamento das atividades de que trata esta Lei, cujos valores
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deverão ser estabelecidos pelo órgão competente.
Art. 18. Os diretores e demais empregados das empresas de que trata
esta Lei não poderão ter antecedentes criminais registrados.
Art. 19. A União, mediante convênio com os Estados e o Distrito
Federal, poderá delegar as competências que lhe são atribuídas, nos termos desta
Lei.
Art. 20. As empresas já em funcionamento deverão proceder à
adaptação de suas atividades aos preceitos desta Lei no prazo de cento e oitenta
dias a contar da data que entrar em vigor a sua regulamentação.

Parágrafo único. Após o prazo de que trata o caput, as empresas que não
protocolizarem pedido de Certificado de Viabilidade de Funcionamento terão
suas atividades interditadas.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 86, DE 2015
(Nº 4.890/2009, NA CASA DE ORIGEM)
Altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14
de maio de 1996, que regula direitos e
obrigações relativos à propriedade
industrial, para instituir o registro de
marca de alto renome a pedido de
interessado.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 125 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 1°, 2° e 3°:
“Art. 125. ..........................................................................................
§ 1º Ao titular de marca registrada no Brasil é facultado
requerer à autoridade competente o reconhecimento de marca de
alto renome, independentemente de oposição a pedido de registro,
de processo administrativo de nulidade de registro e de ação de
nulidade de registro.
§ 2º Deferido o pedido, será anotado no registro da marca o
reconhecimento de seu alto renome, observadas as disposições dos
arts. 161 a 164 desta Lei, o qual vigorará até o final do prazo do
registro original, prorrogável mediante novo exame de pedido de
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reconhecimento de marca de alto renome.
§ 3º É facultado a terceiro com legítimo interesse requerer ao
INPI exame de insubsistência de alto renome, decorridos três anos
3
do reconhecimento.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=640646&filename=PL+4890/2009

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 2015
(Nº 6.263/2009, NA CASA DE ORIGEM)
Revoga dispositivos da Lei nº 11.775, de
17 de setembro de 2008.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei revoga dispositivos da Lei nº 11.775, de 17 de setembro
de 2008, que institui medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas
originárias de operações de crédito rural e de crédito fundiário.
Art. 2º Ficam revogados o § 6º do art. 15, o parágrafo único do art. 29 e
o § 3º do art. 30 da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=705142&filename=PL+6263/2009

À COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 88, DE 2015
(Nº 615/2011, NA CASA DE ORIGEM)
Confere à cidade de Joinville, no Estado
de Santa Catarina, o título de Capital
Nacional da Dança.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica conferido à cidade de Joinville, no Estado de Santa
Catarina, o título de Capital Nacional da Dança.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=845474&filename=PL+615/2011

À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 89, DE 2015
(Nº 3.210/2012, NA CASA DE ORIGEM)
Confere ao Município de Orlândia, no
Estado de São Paulo, o título de Capital
Nacional do Futsal.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica conferido ao Município de Orlândia, Estado de São Paulo, o
título de Capital Nacional do Futsal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=964850&filename=PL+3210/2012

À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 90, DE 2015
(Nº 1.163/2015, NA CASA DE ORIGEM)
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil, para dispor
sobre a curatela compartilhada.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a curatela compartilhada.
Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 1.775–B:
“Art. 1.775. –B. Verificando a necessidade de que mais de
uma pessoa exerça a curatela, o juiz deferi-la-á àqueles que forem
capazes de exercê-la, observando sempre o interesse maior do
interdito.

Parágrafo único. À curatela compartilhada serão aplicadas, no
que couber, as diretrizes da guarda compartilhada.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1321560&filename=PL+1163/2015

À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 91, DE 2015
(Nº 8.078/2014, NA CASA DE ORIGEM)
Altera a Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro
de 1996, para transformar em cargos de
nível superior os cargos da Carreira
Policial Civil do Distrito Federal.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, que dispõe
sobre o desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito
Federal, fixa remuneração de seus cargos e dá outras providências, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é de
nível superior e compõe-se dos cargos de Perito Criminal, Perito
Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia,
Papiloscopista Policial e Agente Policial de Custódia.

Parágrafo único. O ingresso na Carreira referida no caput deste
artigo ocorrerá sempre na terceira classe, mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, exigido o nível superior
completo, em nível de graduação, e observados os requisitos
fixados na legislação pertinente.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Agosto de 2015
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PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1284774&filename=PL+8078/2014

À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 2015
(Nº 6.234/2013, NA CASA DE ORIGEM)
Dispõe sobre a criação de uma vara
federal no Estado de Mato Grosso e
sobre a criação de cargos efetivos e em
comissão e funções comissionadas no
Quadro de Pessoal da Justiça Federal e
dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica criada uma vara federal na jurisdição do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, a ser instalada no Município de Rondonópolis, Estado de
Mato Grosso.

Parágrafo único. A vara de que trata este artigo, com os respectivos
cargos de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto, cargos efetivos e em comissão
e funções comissionadas, será implantada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, observada a disponibilidade de recursos orçamentários, em consonância
com o disposto no § 1° do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 2º Cabe ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante ato
próprio, estabelecer a competência da vara criada por esta Lei, de acordo com as
necessidades locais.
Art. 3º São acrescidos aos Quadros de Juízes e de Servidores da Justiça
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Federal de primeiro grau da 1ª Região, os cargos e as funções constantes do
Anexo.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de primeiro grau.
3

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO ORIGINAL E DEMAIS PEÇAS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1123569&filename=PL+6234/2013

À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 315, DE 2015
(Nº 1.500/2009, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização
ao
CENTRO
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
REGIONAL
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CENASS
para
executar
serviço
de
radiodifusão comunitária na cidade
de Valença, Estado do Rio de
Janeiro.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 869 de 24 de

dezembro

de 2007, que outorga

autorização

ao

Centro de

Assistência Social Regional do Estado do Rio de Janeiro CENASS para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade,

serviço

de

radiodifusão

cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.

comunitária

na

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
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MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=623550&filename
=MSC+951/2008

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 316, DE 2015
(Nº 1.907/2009, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização
à
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DE DIFUSÃO,
ÉTICA
E
MORAL
para
executar
serviço
de
radiodifusão
comunitária na cidade de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de
Janeiro.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 1.049 de 23 de
dezembro

de

Comunitária

2008,

dos

que

Amigos

outorga
de

autorização

Difusão,

Ética

à

e

Associação

Moral

para

executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,

serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Agosto de 2015
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Terça-feira 4

MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=680091&filename
=MSC+636/2009

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 317, DE 2015
(Nº 958/2013, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização
à
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
E
CULTURAL
DE
CONQUISTA D’OESTE para executar
serviço
de
radiodifusão
comunitária na cidade de Conquista
d’Oeste, Estado de Mato Grosso.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 785 de 26 de
agosto

de

2010,

que

outorga

autorização

à

Associação

Comunitária e Cultural de Conquista d’Oeste para executar,

por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão comunitária na cidade de Conquista d’Oeste,
Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Agosto de 2015
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MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1085566&filenam
e=TVR+405/2013

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 318, DE 2015
(Nº 972/2013, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização
à
ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA, EDUCATIVA, CULTURAL,
INFORMATIVA,
RELIGIOSA
E
ARTÍSTICA, GAZETA FM, DE FORMIGA
para
executar
serviço
de
radiodifusão comunitária na cidade
de
Formiga,
Estado
de
Minas
Gerais.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 121 de 2 de
março

de

2012,

que

outorga

autorização

à

Associação

Comunitária, Educativa, Cultural, Informativa, Religiosa e
Artística, Gazeta FM, de
(dez)

anos,

sem

direito

Formiga
de

para executar, por 10

exclusividade,

serviço

de

radiodifusão comunitária na cidade de Formiga, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Agosto de 2015
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MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1091089&filenam
e=TVR+556/2013

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 319, DE 2015
(Nº 1.213/2013, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
renova
a
permissão
outorgada
à
RÁDIO
CULTURA DE JOINVILLE LTDA. para
executar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na
cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 300 de 1º de

agosto de 2011, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 7
de julho de 2006, a permissão outorgada à Rádio Cultura de
Joinville

Ltda.

para

executar,

sem

direito

de

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Agosto de 2015
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MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1100768&filenam
e=TVR+613/2013

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 320, DE 2015
(Nº 1.406/2013, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
renova
a
permissão
outorgada
à
RÁDIO
PRANCHITA FM LTDA. para executar
serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de
Pranchita, Estado do Paraná.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 303 de 1º de
agosto de 2011, que renova por 10 (dez) anos, a partir de
27

de

setembro

Pranchita

FM

de

2008,

Ltda.

a

para

permissão

executar,

outorgada
sem

à

Rádio

direito

de

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Pranchita, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.

Agosto de 2015
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MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1100333&filenam
e=TVR+720/2013

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 321, DE 2015
(Nº 1.603/2014, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização à ASSOCIAÇÃO DA CIDADE
DE
LUISLÂNDIA
para
executar
serviço
de
radiodifusão
comunitária
na
cidade
de
Luislândia,
Estado
de
Minas
Gerais.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 149 de 6 de
junho

de 2013,

que outorga autorização à

Associação da

Cidade de Luislândia para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito

de

comunitária
Gerais.

exclusividade,

na

cidade

de

serviço

Luislândia,

de

radiodifusão

Estado

de

Minas

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
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MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1276357&filenam
e=TVR+887/2014

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 322, DE 2015
(Nº 1.606/2014, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DE DIVINO para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade
de Divino, Estado de Minas Gerais.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 238 de 7 de
agosto

de

2013,

que

outorga

autorização

à

Associação

Cultural de Divino para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito

de

exclusividade,

serviço

de

radiodifusão

comunitária na cidade de Divino, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
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2

MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1275229&filenam
e=TVR+909/2014

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 323, DE 2015
(Nº 1.650/2014, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL
E COMUNITÁRIA DE SAQUAREMA para
executar serviço de radiodifusão
comunitária
na
cidade
de
Saquarema,
Estado
do
Rio
de
Janeiro.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 283 de 6 de
junho

de

2012,

(dez)

anos,

que

outorga

autorização

à

Associação

Cultural e Comunitária de Saquarema para executar, por 10
sem

direito

de

exclusividade,

serviço

de

radiodifusão comunitária na cidade de Saquarema, Estado do
Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
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2

MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, PORTARIA E OUTROS
DOCUMENTOS

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1276338&filenam
e=TVR+878/2014

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 324, DE 2015
(Nº 79/2015, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
renova
a
concessão outorgada à TVSBT CANAL
5 DE BELÉM S.A. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Belém, Estado
do Pará.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº de 17 de dezembro de 2014, que renova por 15
(quinze)

anos,

a

partir

de

20

de

agosto

de

2011,

a

concessão outorgada à TVSBT Canal 5 de Belém S.A. para
explorar,

sem

direito

de

exclusividade,

serviço

de

radiodifusão de sons e imagens na cidade de Belém, Estado
do Pará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1322422&filenam
e=TVR+943/2014

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 325, DE 2015
(Nº 95/2015, NA CASA DE ORIGEM)

Aprova
o
ato
que
outorga
autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DE
DIFUSÃO
COMUNITÁRIA
para
executar serviço de radiodifusão
comunitária
na
cidade
de
Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria do Ministério das Comunicações nº 374 de 28 de
agosto

de

2012,

que

outorga

autorização

à

Associação

Cultural de Difusão Comunitária para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão

comunitária na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
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e=TVR+794/2014

À COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, EM
DECISÃO TERMINATIVA
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Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 315 a 325, 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.
PROJETO DE LEI DO SENADO
SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador José Medeiros

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 500, DE 2015

Altera a Lei nº 8.479, de 2 de junho de 1992 (Lei de
Improbidade Administrativa), o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e a
Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986 (Lei do
Colarinho Branco), para determinar que, em ações
de improbidade administrativa e ações penais por
crimes contra a administração pública e o sistema
financeiro, o réu comprove a origem lícita dos
recursos utilizados no pagamento de honorários
advocatícios.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a viger
acrescida do seguinte art. 17-A:
“Art. 17-A. Nas ações de que trata a presente Lei, o réu deverá
comprovar a origem lícita dos recursos utilizados no pagamento dos
respectivos honorários advocatícios.”

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, passa a viger acrescido do seguinte art. 337-E:
“Disposição comum
Art. 337-E. Nos crimes previstos nos Capítulos I, II e II-A deste
Título, o acusado deverá comprovar a origem lícita dos recursos
utilizados no pagamento dos respectivos honorários advocatícios.”

Art. 3º A Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, passa a viger
acrescida do seguinte art. 33-A:
“Art. 33-A. Nos crimes previstos nesta Lei, o acusado deverá
comprovar a origem lícita dos recursos utilizados no pagamento dos
respectivos honorários advocatícios.”
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei propõe que em ações de improbidade
administrativa e naquelas que apuram crimes contra a administração pública e
contra o sistema financeiro nacional, o réu comprove a origem lícita dos
recursos utilizados no pagamento de honorários advocatícios.
Investigados e réus nas referidas ações desviam, recebem ou
auferem vultosos montantes de recursos de origem ilícita. Não obstante,
utilizam esses valores no pagamento dos melhores advogados, já que nem
sempre é possível a localização de todo o produto ou proveito auferido em
razão da prática de atos de improbidade ou infrações penais.
Não se pode olvidar que o pagamento de verdadeiras fortunas a
título de honorários advocatícios pode servir para a lavagem de dinheiro, e o
pior, sob a proteção do sigilo profissional assegurado pelos arts. 7º, XIX, e 34,
VII, ambos da Lei nº 8.906, de 1990 (Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB) e do próprio direito à ampla defesa (que inclui a escolha do
advogado), garantido pela Constituição Federal (CF).
É preciso que haja transparência!
O advogado é indispensável à administração da justiça e
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites
da lei (art. 131, CF). Assim, sobre ele deve prevalecer a presunção de boa-fé.
No caso do investigado ou do réu, no entanto, como já existem indícios da
prática de ato de improbidade ou de crime, é preciso que sobre ele recaia a
obrigação de provar a origem lícita dos recursos utilizados para o pagamento
de sua defesa.
Dessa forma, nos processos de improbidade administrativa e nos
que apurem crimes contra a administração pública e o sistema financeiro
nacional, propomos que o réu comprove a origem lícita do dinheiro utilizado
no pagamento de advogado. Pode-se dizer que essa regra será benéfica para
os próprios réus, que, comprovando que não se valem de valores ilícitos, já
anteciparão, em certa medida, que não praticaram qualquer ato ilícito.

69

70 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

Considerando tratar-se de alteração que aperfeiçoa nossa
legislação, peço o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões,
Senador JOSÉ MEDEIROS
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Legislação citada
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
“CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para
que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a
qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das
provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado,
se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede
a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata
apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma
prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de
servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal
ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de
ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a
requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao
Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a
decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou
causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825
do Código de Processo Civil.
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§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens,
contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da
lei e dos tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público
ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à
complementação do ressarcimento do patrimônio público.
§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no
que couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de
1965.

(Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará

obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.
§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto.

(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios
suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente,
inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

(Incluído

pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação
do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com
documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

(Incluído pela Medida

Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada,
rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da
ação ou da inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 9o Recebida
contestação.

a

petição

inicial,

será

o

réu

citado

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

para

apresentar

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

73

SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador José Medeiros

§ 10. Da
instrumento.

decisão

que

receber

a

petição

inicial,

caberá

agravo

de

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade,
o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.

(Incluído pela Medida Provisória

nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por
esta Lei o disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.

(Incluído pela

Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a
perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens,
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.”

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal
“CAPÍTULO

III

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA
Reingresso de estrangeiro expulso
Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o
cumprimento da pena.
Denunciação caluniosa
Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade
administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente: (Redação dada
pela Lei nº 10.028, de 2000)
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome
suposto.
§ 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.
Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de
contravenção que sabe não se ter verificado:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Auto-acusação falsa
Art. 341 - Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.
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Falso testemunho ou falsa perícia
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito,
contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou
em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
12.850, de 2013) (Vigência)
§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante
suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo
penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou
indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)
§ 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o
ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de
28.8.2001)
Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha,
perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade
em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: (Redação dada pela Lei nº
10.268, de 28.8.2001)
Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de
28.8.2001)
Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil
em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. (Redação dada pela Lei
nº 10.268, de 28.8.2001)
Coação no curso do processo
Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio
ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a
intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
Exercício arbitrário das próprias razões
Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima,
salvo quando a lei o permite:
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à
violência.
Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.
Art. 346 - Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de
terceiro por determinação judicial ou convenção:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Fraude processual
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o
estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que
não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.
Favorecimento pessoal
Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é
cominada pena de reclusão:
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Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
§ 1º - Se ao crime não é cominada pena de reclusão:
Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa.
§ 2º - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do
criminoso, fica isento de pena.
Favorecimento real
Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio
destinado a tornar seguro o proveito do crime:
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho
telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em
estabelecimento prisional. (Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009).
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009).
Exercício arbitrário ou abuso de poder
Art. 350 - Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as
formalidades legais ou com abuso de poder:
Pena - detenção, de um mês a um ano.
Parágrafo único - Na mesma pena incorre o funcionário que:
I - ilegalmente recebe e recolhe alguém a prisão, ou a estabelecimento destinado a
execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança;
II - prolonga a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em
tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade;
III - submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento
não autorizado em lei;
IV - efetua, com abuso de poder, qualquer diligência.
Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança
Art. 351 - Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a
medida de segurança detentiva:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
§ 1º - Se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante
arrombamento, a pena é de reclusão, de dois a seis anos.
§ 2º - Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena
correspondente à violência.
§ 3º - A pena é de reclusão, de um a quatro anos, se o crime é praticado por pessoa sob
cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado.
§ 4º - No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena
de detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Evasão mediante violência contra a pessoa
Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de
segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.
Arrebatamento de preso
Art. 353 - Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia
ou guarda:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, além da pena correspondente à violência.
Motim de presos
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Art. 354 - Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.
Patrocínio infiel
Art. 355 - Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional,
prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.
Patrocínio simultâneo ou tergiversação
Parágrafo único - Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que
defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias.
Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Art. 356 - Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou
objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa.
Exploração de prestígio
Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir
em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete
ou testemunha:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.
Parágrafo único - As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o
dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.
Violência ou fraude em arrematação judicial
Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à
violência.
Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito
Art. 359 - Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus, de que foi suspenso
ou privado por decisão judicial:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, ou multa.”
Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986

“Art. 33. Na fixação da pena de multa relativa aos crimes previstos nesta lei, o limite a que se
refere o § 1º do art. 49 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de.1940, pode ser estendido até o décuplo, se verificada a situação nele cogitada.”

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
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REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 866, de 2015
Solicita informações ao Sr.
Ministro
de
Estado
dos
Transportes sobre a estrutura de
cargos
da
Empresa
de
Planejamento e Logística S.A. –
EPL e outras informações .
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que,
ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
de Estado dos Transportes sobre a Empresa de Planejamento e Logística
S.A. – EPL:
1. Qual a estrutura de cargos da EPL?
2. Qual é o custo mensal da folha de pagamento da EPL, com e
sem encargos? Encaminhar planilha com o valor dos salários
pagos aos empregados, por cargo.
3. Dos cargos existentes, quantos são ocupados por servidores
públicos cedidos e quantos são cargos em comissão ocupados
por pessoas sem vínculo com a Administração?
4. Quais os critérios adotados para escolha das pessoas que
ocupam os cargos em comissão e não possuem vínculo com a
Administração?
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JUSTIFICATIVA
O Valor Econômico de 09/06/2015 veiculou matéria intitulada
“Protagonista no primeiro pacote de concessões, EPL vive ostracismo” na
qual afirma que a estatal está limitada a 28% do orçamento previsto para
este ano (R$ 83,2 milhões dos R$ 288 milhões fixados para 2015). O jornal
especula, ainda, que a empresa sequer é peça central do pacote de
concessões que o governo anunciou recentemente.
A empresa emprega 168 pessoas e ocupa dois andares em um
edifício no centro de Brasília.
Apesar disso, ainda de acordo com o Valor, a reacomodação da
estatal já foi considerada, e até mesmo a descontinuidade das operações.
É inadmissível que uma empresa que se encontra no ostracismo pela
descontinuidade que tem marcado o governo Dilma, com constantes
mudanças no modelo de logística de transporte e nos postos de comando de
órgãos e empresas estatais, cuja finalidade exclusiva é acomodar aliados
políticos e agradar sua base aliada, onere o Erário com vultosos gastos com
pessoal e aluguéis de suas acomodações.
Portanto, diante da necessidade de que este Senado exerça plenamente
seu poder fiscalizatório, é que se faz necessário o encaminhamento do seguinte
requerimento de informações ao Ministro dos Transportes.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2015.

Senador CÁSSIO CUNHA LIMA
LÍDER DO PSDB
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 867, de 2015

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado
Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 443 de 2015 com o
PLS 99/11, em tramitação na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2015.

Senador CASSIO CUNHA LIMA
Líder do PSDB

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 868, DE 2015
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno
do Senado Federal, a inserção em ata de VOTO DE PESAR
pelo falecimento do ex-Senador Joaquim Beato, ocorrido no
último dia 28 de julho, no município de Vitória - Espírito
Santo.
Requeiro, ainda, que o presente Voto seja encaminhado
à família do Sr. Joaquim Beato.

JUSTIFICAÇÃO

Nascido no município de Alegre, em 6 de outubro de
1934, o pasto, professor e ex-Senador Joaquim Beato faleceu
na última semana, aos 91 anos, em Vitória. Figura humana
extraordinária, respeitada e marcante na vida social do
Espírito Santo, o Sr. Joaquim exerceu papel fundamental
para a renovação da Igreja Presbiteriana. A conduta de perfil
mais progressista angariou-lhe boa reputação não só entre os
presbiterianos, mas entre os membros de todas as religiões.
Em 48, formou-se bacharel em Teologia pelo Seminário
Presbiteriano do Sul, em Campinas (SP). Desde 50 militava
no presbitério de Vitória, em que recebeu o título de Pastor
Emérito. Era conhecido pela eloquência quando assumia o
púlpito da igreja.
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Joaquim Beato não se valeu apenas de instrumentos
estritamente bíblicos como ferramenta de trabalho. Com
mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), obtido em 78, e doutorado em
Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), em 81, foi
professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Entre lecionou Filosofia entre 72 e 91.
Beato também atuou no serviço público. Foi Secretário
Estadual do Bem-Estar Social entre 83 e 86 e Secretário
Estadual de Educação em 87. Foi Secretário Municipal de
Cultura de Vitória em 93 e por períodos entre 94 e 96. Foi
Senador entre outubro de 94 e janeiro de 95. Em 1998, foi
Secretário Municipal de Cidadania de Vitória. Entre 2004 e
2010, trabalhou como assessor especial da Casa Civil e da
Secretaria de Estado da Agricultura.
Certa vez, ao traçar seu perfil, disse de modo simples: “a
minha formação básica é Bíblia, mas numa visão de que o
pensamento bíblico não é um pensamento nascido nas
alturas dos céus, mas nas lutas de cada dia”.
Deixo aqui o meu profundo pesar e meu abraço fraterno
aos familiares, em especial à Dona Vitória, sua esposa.

Sala das Sessões,

Senador Ricardo Ferraço

(Encaminhe-se.)
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REQUERIMENTO Nº 870, DE 2015

Com fundamento no disposto no Art. 255, inciso II, alínea C,
item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, REQUEIRO
que o Projeto de Lei do Senado nº 01/2008, de autoria do senador
Cristovam Buarque, que “Altera o Art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para
considerar crime hediondo o acidente de trânsito com vítimas
fatais praticado por motorista alcoolizado ou sob efeitos de
substâncias análogas”, seja apreciado pela Comissão Permanente de
Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal.

Sala das Comissões,

julho de 2015.

Senador TELMÁRIO MOTA
PDT/RR

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

85

REQUERIMENTO Nº 871,DE 2015
Requeiro, nos termos da alínea “c”, inciso II, do artigo 215 do
REQUERIMENTO Nº 871,DE 2015
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimento nº 670 de 2015,
que solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Requeiro, nos termos da alínea “c”, inciso II, do artigo 215 do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimento nº 670 de 2015,
que solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Sala das Sessões, em

de julho de 2015.

Sala das Sessões, em de julho de 2015.
Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas
Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas

(Deferido)

(Deferido)
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REQUERIMENTO Nº 872, DE 2015
Requeiro VOTO DE APLAUSO para o jornal “O
Globo” em comemoração aos 90 anos de sua fundação.

REQUEIRO, em nome da bancada do PSDB e, nos termos do
art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja
consignado, nos Anais do Senado Federal, VOTO DE APLAUSO
para o jornal “O Globo” em comemoração aos 90 anos de sua
fundação.
JUSTIFICATIVA
No último dia 29 de julho o jornal “O Globo” completou 90
anos de existência. Uma bela história que se confunde com a história
do Brasil.
Um dos principais veículos de comunicação do país, “O Globo”
se destaca pela qualidade, independência editorial, compromisso,
enfim, pelo bom jornalismo oferecido àqueles que escolhem o jornal
como sua principal fonte de informações.
Sala das Sessões,

de agosto de 2015.

Senador CÁSSIO CUNHA LIMA
Líder do PSDB

(Encaminhe-se)
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AVISOS DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

SENADO FEDERAL
AVISO Nº 51, DE 2015
(Nº 225/2015, NA ORIGEM)
Brasília, 24 de junho de 2015.
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AVISO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

SENADO FEDERAL
AVISO Nº 52, DE 2015
(Nº 84/2015, NA ORIGEM)
Brasília, 29 de julho de 2015.
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MENSAGENS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 48, de 2015
(Nº 274/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39,
combinado com o art. 46 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor LUÍS IVALDO VILLAFAÑE
GOMES SANTOS, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Benim e,
cumulativamente, na República do Níger.
Os méritos do Senhor Luís Ivaldo Villafañe Gomes Santos que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00239/2015 MRE
Brasília, 28 de Maio de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de LUÍS IVALDO VILLAFAÑE GOMES SANTOS,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Benim e, cumulativamente, na República
do Níger.
2.
Encaminho, anexos, informações sobre os países e curriculum vitae de LUÍS IVALDO
VILLAFAÑE GOMES SANTOS para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE LUÍS IVALDO VILLAFAÑE GOMES SANTOS

CPF.: 238.616.901-44
ID.: 8117 MRE

Filho de Ivaldo Carvalho dos Santos e Lia Villafañe Gomes Santos, nasce em 15 de maio, em
Rio de Janeiro/RJ
Dados Acadêmicos:
1981
CPCD - IRBr
1990
CAD - IRBr
2001
Economia pela University of London, Londres, Reino Unido
CAE - IRBr - A Arquitetura de Paz e Segurança Africana e suas Implicações para a Política
2011
Externa Brasileira
Cargos:
1982
Terceiro-Secretário
1987
Segundo-Secretário
1996
Primeiro-Secretário, por merecimento
2007
Conselheiro, por merecimento
2013
Ministro de Segunda Classe, por merecimento
Funções:
1983-86
Divisão de Sistematização da Informação, assistente
1986-88
Divisão das Nações Unidas, assistente
1988-91
Embaixada em Lisboa, Segundo-Secretário
1991-93
Embaixada em Bogotá, Segundo-Secretário
1993-95
Divisão da América Central e Setentrional, assessor
1995-99
Embaixada em Estocolmo, Segundo e Primeiro-Secretário
1999-2001 Embaixada em Viena, Primeiro-Secretário
Presidência da República, Secretaria Nacional Antidrogas, Segurança Institucional, Gabinete,
2001-05
Assessor Internacional
Reuniões do Grupo de Peritos Governamentais do Mecanismo de Avaliação Multilateral,
2001-02
Primeira Rodada, Washington e Caracas, Chefe de delegação
Reuniões do Grupo de Peritos Governamentais do Mecanismo de Avaliação Multilateral,
2002-04
Segunda Rodada, Washington, Chefe de delegação
Reuniões do Grupo de Peritos Governamentais do Mecanismo de Avaliação Multilateral,
2004
Terceira Rodada, Buenos Aires e Washington, Chefe de delegação
2005-07
Embaixada em Bruxelas, Primeiro-Secretário e Conselheiro
2007-09
Embaixada em Adis Abeba, Ministro-Conselheiro
2009-12
Embaixada em Washington, Conselheiro
2012Embaixada em Luanda, Ministro-Conselheiro
Condecorações:
1991
Ordem do Mérito, Portugal, Oficial
1999
Ordem da Estrela Polar, Suécia, Cavaleiro de 1ª Classe
2003
Ordem de Rio Branco, Brasil, Oficial
1957
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Publicações:
O Brasil no Contexto Internacional - ONU e O Brasil no Contexto Internacional - OEA, in Curso
2002
de Homogeneização de Conhecimentos para Conselheiros Municipais Antidrogas, Secretaria
Nacional Antidrogas e UFSC, Florianópolis
O Processo de Modificação das Listas Anexas à Convenção Única sobre Entorpecentes, in
2004
Anais do Simpósio Cannabis Sativa L e Substâncias Canabinóides em Medicina, Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas, Escola Paulista de Medicina/SP
2011
A Arquitetura de Paz e Segurança Africana, Fundação Alexandre de Gusmão, Brasília

ROBERTO ABDALLA
Diretor do Departamento do Serviço Exterior
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DADOS BÁSICOS SOBRE O BENIM

República do Benim
Porto Novo é a capital oficial. Cotonou
(pronunciada, e por vezes também escrita,
“Cotonu”) é a capital administrativa (sede do
Governo)
112.620 km²
ÁREA:
10,3 milhões
POPULAÇÃO (ONU, 2014):
Francês
IDIOMA OFICIAL:
Católicos (25%); muçulmanos (24%); voduístas
PRINCIPAIS RELIGIÕES:
(18%); cristão não católicos (17%); animistas (9%);
sem religião (7%)
República presidencialista
SISTEMA DE GOVERNO:
Sistema unicameral, com 83 deputados na
PODER LEGISLATIVO:
Assembleia Nacional (L'Assemblée Nationale)
Thomas Boni Yayi (eleito em 2006; reeleito em
CHEFE DE ESTADO:
2011)
Nassirou Bako-Arifari
CHANCELER:
US$ 9,05 bilhões
PIB (FMI, 2014, ESTIMATIVA):
PIB
PPP
(FMI,
2014, US$ 17,7 bilhões
ESTIMATIVA):
PIB PER CAPITA (FMI, 2014, US$ 854
ESTIMATIVA):
PIB PPP PER CAPITA (FMI, 2014, US$ 1.673
ESTIMATIVA):
4,7% (estimativa 2014); 4,9% (2013); 5,4% (2012);
VARIAÇÃO DO PIB (FMI):
3,4% (2011); 2,5% (2010)
0,476 (165º entre 187 países)
IDH (2014)
EXPECTATIVA DE VIDA (ONU, 59,3 anos
2014):
28,7%
ALFABETIZAÇÃO (ONU, 2014):
Franco CFA da África Ocidental
UNIDADE MONETÁRIA:
Isidore Benjamin Amédée Monsi
EMBAIXADOR EM BRASÍLIA:
COMUNIDADE
BRASILEIRA 50 cidadãos
ESTIMADA:
NOME OFICIAL:
CAPITAL:

Brasil –
Benim
Intercâmbio
Exportações
Importações
Saldo

INTERCÂMBIO COMERCIAL (US$ mil, FOB) – Fonte: MDIC/SECEX

2007

2008

2009

2010

2011

46.053

131.866

141.004

103.057

139.007

40.850
5.203
35.647

131.803
63
131.740

141.004
0
141.004

103.057
0
103.057

139.007
0
139.007

2012

2013

2014

2015
(Jan-mar)

158.916
156.031
2.884
153.146

164.192
164.452
260
118.703

120.522
119.610
911
118.699

30.881
30.881
-

Informação elaborada em 27 de abril de 2015, por Raquel Fernandes Pires Dutra Rosa. Revisada por Daniel Szmidt.
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PERFIS BIOGRÁFICOS
Thomas Boni Yayi
Presidente da República

Nasceu em 1952, em Tchaourou, Departamento de Borgou, no centro
do país. É casado com Chantal de Souza Yayi, membro da família
tradicional de agudás (retornados brasileiros). Tem cinco filhos. É Mestre
em Ciências Econômicas pela Universidade Nacional do Benim. Fez
Doutorado na mesma área na Universidade de Orléans, em 1986, e na
Universidade de Paris IV Dauphine, em 1991, ambas na França.
Após 1975, atuou no setor de finanças, primeiro no Banco Comercial
do Benim e, depois, no Banco Central dos Estados da África Ocidental
(BCEAO) e no Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD),
que presidiu no período de 1994 a 2006.
Assumiu a Presidência no dia 6 de abril de 2006, após entrar na
campanha como candidato independente. Venceu o primeiro turno e
conseguiu aglutinar a maioria dos partidos políticos, obtendo o apoio
maciço da população (76% dos votos válidos) no segundo turno. Em 2011,
foi reeleito no primeiro turno.
Visitou oficialmente o Brasil em agosto de 2007 e em março e junho
de 2012. Em 2007, no que foi a primeira visita de um mandatário beninense
ao País, foi inaugurada a Embaixada do Benim em Brasília.
Em janeiro de 2012, foi eleito Presidente de turno da União Africana,
função que ocupou até janeiro de 2013.
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Nassirou Bako Arifari
Ministro dos Assuntos Estrangeiros, da Integração Africana, da
Francofonia e dos Beninenses no Exterior

Nascido em 1962, em Karimama, cidade da região nordeste do
Benim, localizada na fronteira com o Níger, é Doutor em Sociologia pela
Universidade de Marselha. É casado, tem seis filhos e fala francês, inglês e
alemão.
Atuou como consultor junto a diversas instituições internacionais,
como o Banco Mundial, a FAO e a União Europeia. Foi professorpesquisador de diversas universidades africanas e europeias. Foi eleito, em
duas ocasiões (2007 e 2011), como deputado da Assembleia Nacional. Foi,
ainda, Supervisor Geral da Comissão Política de Supervisão do
Recenseamento Eleitoral Nacional Aprofundado, por ocasião do
estabelecimento da Lista Eleitoral Permanente Informatizada (2010-2011).
Foi nomeado Ministro dos Assuntos Estrangeiros, da Integração
Africana, da Francofonia e dos Beninenses no Exterior em maio de 2011.
Visitou o Brasil, em agosto de 2011, quando participou da II Reunião
da Comissão Mista Brasil-Benim.
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RELAÇÕES BILATERAIS

Já séculos antes da “partilha da África” pelas potências europeias e
da colonização do continente, numerosos reinos e impérios africanos
formaram as primeiras entidades políticas que já correspondiam às noções
contemporâneas de “Estados”. O então Reino do Daomé – formado por
volta de 1600, na região da atual República do Benim –, tornou-se uma
potência regional na região do Golfo do Benim, na costa ocidental africana,
no século seguinte, chegando a enviar embaixadores a Portugal e inclusive
a Salvador, onde negociaram temas comerciais, em nome de seu soberano,
junto ao então Governador da Bahia.
Entre as numerosas missões diplomáticas africanas de reinos da
região do Golfo do Benim que vieram ao Brasil ainda antes da
independência do País destacam-se, além de embaixadas de reinos cujos
territórios hoje compõem a Nigéria, quatro missões de embaixadores do
Reino de Daomé. Embaixadores de Daomé desembarcaram em Salvador
em 1750, 1795, 1805 e 1811.
Desde o fim dos anos 1700, mas sobretudo a partir de 1830, muitos
escravos brasileiros alforriados começaram a retornar à região do Golfo do
Benim, procedentes, principalmente, da Bahia e de Pernambuco. Nesse
período, o baiano Francisco Félix de Souza, intitulado “Chachá”, um dos
maiores traficantes de escravos e dendê da costa ocidental africana, tornouse o patriarca da família Souza, de Uidá, com grande influência no então
Reino do Daomé.
O grupo de ex-escravos brasileiros retornados que se instalou no
então Daomé constituiu importante elite intelectual, econômica e
profissional.
Em 1893, o então Reino do Daomé foi subjugado pela França, que
colonizou o território. Parte da elite daomeana foi aproveitada para
assessorar a administração francesa. Os retornados, ou “agudás”, como são
chamados, constituíram a classe média da colônia, criaram jornais e muitos,
como Casimiro de Almeida, viriam a se como líderes pró-independência.
A maior concentração de “agudás” estabeleceu-se em Porto Novo e
Uidá, onde até hoje se faz presente a influência cultural brasileira.
Comemoram a festa de Nossa Senhora do Bonfim, no mesmo dia em que a
Bahia. A “festa da burrinha” é versão do “bumba-meu-boi” brasileiro.
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Foram assimilados ainda pratos brasileiros como a feijoada, o mocotó, o
bacalhau na semana santa, o pirão, a cocada e o cozido.
O Brasil reconheceu a Independência da agora República Daomé
(que se tornaria posteriormente o Benim) em 13 de agosto de 1960. As
relações diplomáticas entre os dois países, estabelecidas em 1961 por
intermédio da Embaixada brasileira recém-inaugurada em Dacar, eram
pouco expressivas, apesar da forte ligação histórica entre o Brasil e o
Daomé desde a época da escravidão.
A partir de 2003, no contexto de aprofundamento das relações
bilaterais do Brasil com os países do continente africano, foram
consideradas possíveis ações conjuntas para o revigoramento das relações
bilaterais. Em 2005, foram assinados, entre outros documentos, os acordos
de cooperação técnica e de estabelecimento de Comissão Mista. O exPresidente Lula visitou o Benim em 2006, ocasião em que anunciou a
criação da Embaixada do Brasil em Cotonou. A visita do Presidente Boni
Yayi, por sua vez, marcou a inauguração oficial da Embaixada do país em
Brasília, em 2007. O mandatário beninense também esteve no Brasil em
março de 2012 e, em junho do mesmo ano, chefiou a delegação do seu país
por ocasião da Conferência Rio+20. Houve ainda diversas outras visitas de
alto nível. Outros dois importantes marcos do relacionamento foram as
duas sessões da Comissão Mista (2009 e 2011) e a Semana Cultural do
Benim na Bahia (2009).
Contexto atual do relacionamento bilateral
O relacionamento bilateral com o Benim integra o contexto amplo
das parcerias que o Brasil procura fortalecer com os países do Sul, em
geral, e com os africanos, em particular. Apesar de as iniciativas de
cooperação e o comércio bilateral ainda estarem em etapa incipiente,
possibilidades de aproximação podem ser vislumbradas, em especial na
área de cooperação técnica.
No Benim, o estabelecimento de laços mais sólidos com o Brasil é
considerado um caminho para o país diversificar suas parcerias
internacionais e, assim, escapar à grande influência ainda exercida pela
França.
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Cooperação técnica
A cooperação técnica com o Benim está amparada no “Acordo
Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Benim”, assinado em 11
de agosto de 2005. O Programa de Cooperação Técnica é composto por 7
projetos, nas áreas de saúde, cultura, agricultura, educação, portos
marítimos e esportes.
O início da cooperação técnica com o país dá-se concretamente entre
2009 e 2010, quando ocorreram as primeiras missões de prospecção para
identificação das principais demandas a serem objeto da cooperação. O
primeiro projeto de âmbito bilateral, assinado por ocasião da 34° Sessão do
Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO em Brasília, em julho de
2010, intitula-se “Gestão do Patrimônio Material e Imaterial no Benim:
Inventário dos Bens Culturais de Origem Brasileira”. O projeto visa ao
resgate do patrimônio cultural compartilhado do Brasil e do Benim, por
meio do intercâmbio de conhecimentos da metodologia desenvolvida pelo
Iphan. O inventário é de especial interesse mútuo, uma vez que se trata de
um dos poucos países em que uma cultura já identificada como de origem
brasileira foi assimilada fora do território nacional.
Ainda em 2010, no âmbito da cooperação descentralizada trilateral
entre o Brasil e a França em favor dos países africanos, foi lançado o
projeto “Apoio à qualificação e requalificação técnica e profissional no
Benim nas áreas de restauração e conservação do patrimônio histórico e
cultural de Porto Novo”, decorrente de proposta apresentada pelos
municípios de Porto Novo (Benim), Fortaleza (Brasil) e Lyon (França). O
objetivo do projeto é a promoção da valorização, divulgação e reconstrução
do conjunto histórico e cultural afro-brasileiro no Benim, por meio do
incentivo à restauração e conservação de bens móveis e imóveis naquela
cidade beninense, com geração de emprego, renda e oportunidades
econômicas. A iniciativa envolve a montagem de estrutura para a formação
de profissionais em artes e ofícios do patrimônio em Porto-Novo, bem
como formação técnica e profissional na área da restauração e preservação
do patrimônio histórico e cultural.
Após atrasos consecutivos na implementação do projeto e posterior
desistência da contraparte francesa de executar o projeto, decidiu-se por sua
continuação como iniciativa bilateral Brasil-Benim. Cerca de 85% de suas
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atividades já foram cumpridas, sendo as duas últimas previstas para
realização no 2º semestre de 2015, as quais compreendem: a elaboração de
um projeto piloto de reabilitação e restauração na forma de canteiro-escola
de um edifício histórico para abrigar o centro de formação; e a realização
de Seminário Final de Avaliação.
Em 2011, a cooperação brasileira bilateral com o Benim se
solidificou com a assinatura de 3 projetos: “Projeto Piloto na área de
Doença Falciforme”, “Fortalecimento Institucional da Educação
Profissional e Tecnológica do Benim nas áreas de Agroecologia e
Cooperativismo”, e “Inclusão Social por meio da prática esportiva do
futebol”.
A cooperação brasileira na área da doença falciforme constitui-se em
uma oportunidade ímpar para ambos os países, pois além das similaridades
genéticas da doença devido aos laços históricos do tráfico negreiro, a
experiência brasileira é pioneira, representando uma verdadeira
oportunidade de aprendizado sul-sul.
Também é de extrema relevância para o país o projeto de educação
executado pelo MEC, que visa a promover a formação de grupos dedicados
ao aperfeiçoamento da agricultura familiar. 85% do Curso de
Especialização já foi ministrado aos professores beninenses, com alto nível
de participação e interação entre professores beninenses e brasileiros.
Em 2012, houve ampliação da pauta de cooperação para um setor
pioneiro no âmbito da cooperação técnica: o setor de portos marítimos. Em
30 de maio de 2012, foi realizada cerimônia solene de assinatura do
“Projeto Piloto: Fortalecimento Institucional do Setor Portuário do Benim”.
É de grande destaque, ademais, o projeto “Inclusão Social através da
Prática Esportiva do Futebol”, o qual está em sua segunda fase, coordenado
pelo Ministério do Esporte junto com a Agência Brasileira de Cooperação.
A missão para seleção dos novos beneficiários do projeto ocorreu em
janeiro de 2014 e a chegada dos jovens ao Brasil se deu em abril de 2014.
O intercâmbio finalizou-se em março de 2015, com o retorno dos jovens
atletas e dos técnicos ao Benim. O projeto encontra-se, atualmente, em fase
de conclusão.
Cotton-4
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A iniciativa brasileira de maior relevo na área de cooperação técnica
ocorre no âmbito do chamado “Cotton 4 + Togo”, que, além do Benim,
beneficia também o Burkina Faso, o Chade, Mali e, desde o ano passado, o
Togo. Sua meta é fortalecer a produção algodoeira nesses quatro países
africanos por intermédio de investimentos em sementes e em capacitação
profissional, bem como pela adaptação das variedades de algodão
desenvolvidas pela Embrapa às condições de solo e clima regionais.
A primeira fase– que beneficiou, inicialmente, Benim, Burquina
Faso, Chade e Mali – encerrou-se em 2013, com avaliação positiva dos
resultados. Em agosto de 2014, missão brasileira foi ao Togo, a fim de
realizar levantamento acerca das condições da produção de algodão no país
e de acertar detalhes referentes à entrada togolesa no Projeto. A segunda
etapa do Cotton-4 (agora Cotton-4 + Togo) deverá se iniciar nos próximos
meses.
Cooperação educacional
A cooperação educacional com o Benim está amparada pelo Acordo
de Cooperação Cultural, em vigor desde 22/04/1974. O Benim passou a
enviar candidaturas aos Programas Estudantes-Convênio (PEC) a partir de
2008. Até o momento, foram selecionados 239 estudantes para graduação
(PEC-G). Para a Pós-Graduação (PEC-PG), foram 6 candidaturas entre
2009 e 2015. O programa de Leitorado em Língua Portuguesa, em
Cotonou, tem ajudado a elevar o nível dos candidatos aos PECs, reduzindo
a dificuldade inicial de inserção dos estudantes no Brasil.
Cooperação Jurídica
Não há acordos bilaterais de cooperação jurídica vigentes entre
Brasil e Benim, o que não impede a tramitação de cartas rogatórias e de
pedidos de cooperação jurídica em geral, com base em promessa de
reciprocidade de tratamento para casos análogos.
Com relação ao instituto da Transferência de Pessoas Condenadas,
negociou-se texto bilateral em 2009, mas o lado brasileiro manifestou, em
2011, intenção de renegociar o instrumento, sem reação da contraparte
beninense desde então.
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Defesa
A cooperação em matéria de defesa entre Brasil e Benim ainda é
incipiente. As relações bilaterais nesse setor poderão ser fortalecidas com a
assinatura do “Acordo Brasil – Benim em Matéria de Defesa”, cuja
negociação do texto foi concluída em outubro de 2013. Espera-se que as
partes assinem assinar o instrumento durante eventual visita de alto nível.
Energia
O Benim tem demonstrado interesse em cooperar com o Brasil,
considerado parceiro ideal para o desenvolvimento de empreendimentos na
área de biocombustíveis, tanto no plano da cooperação técnica quanto no
campo empresarial. Nos últimos anos, o diálogo entre os Governos
brasileiro e beninense na área de biocombustíveis intensificou-se, a
exemplo da assinatura do Protocolo de Intenções sobre Cooperação
Técnica na Área de Biocombustíveis, em 15 de agosto de 2007, por ocasião
da visita do Presidente Yavi a Brasília.
Em 2010, no âmbito do Pro-Renova (“Programa Estruturado de
Apoio aos demais Países em Desenvolvimento na área de Energias
Renováveis, realizou-se, em Cotonou, Seminário sobre Políticas Públicas
na Área de Biocombustíveis. O evento contou com a presença do Ministro
dos Negócios Estrangeiros do país, bem como representantes do Governo
brasileiro, que apresentaram a experiência na produção do etanol de canade-açúcar.
No âmbito regional, destaca-se o estudo de viabilidade para a
produção de biocombustíveis nos países da União Econômica e Monetária
do Oeste Africano (UEMOA), da qual o Benim faz parte. A atividade, que
teve lugar ao abrigo do Acordo de Cooperação Técnica entre a União/MRE
e o BNDES, se inscreve no âmbito no “Memorando de Entendimento
Brasil-UEMOA na Área de Biocombustíveis”, firmado em 2007. O estudo
identifica áreas propícias para o cultivo sustentável das principais matériasprimas utilizadas para a produção de bioenergia (no caso do Benim, a
região de Atakora) e recomenda modelos de negócio, envolvendo diversas
modalidades de produção de bioenergia e de alimentos. O levantamento
aponta que a UEMOA tem potencial para produzir cerca de 600 mil metros
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cúbicos de etanol e 310 GW de energia elétrica, gerando US$ 437 milhões.
O impacto do setor seria de algo em torno de 1% a 5% do PIB da região.
Comércio bilateral
De acordo com os dados estatísticos fornecidos pelo MDIC/SECEXAliceWeb, entre 2005 e 2014, o comércio bilateral entre Brasil e Benim
cresceu 277%, de US$ 32,010 milhões para US$ 120,523 milhões. Os
fluxos comerciais são, basicamente, os valores registrados das exportações
brasileiras, uma vez que as importações do Benim são pouco expressivas.
O saldo comercial, portanto, sempre têm sido favorável ao Brasil. No
último triênio, por exemplo, os superávits foram de US$ 153,147 milhões
(2012); US$ 164,192 milhões (2013); e US$ 118,699 milhões (2014).
Os principais grupos de produtos exportados em 2014 foram: i)
açúcar (valor de US$ 48,8 milhões; equivalentes a 40,8% do total); ii)
carnes de perus (valor de US$ 23,2 milhões; 19,4%); iii) arroz (valor de
US$ 17,2 milhões; 14,4% do total); iv) carnes de frango (valor de US$ 16,7
milhões; ou 13,9%); v) preparações de carne bovina (valor de US$ 5,6
milhões; equivalentes a 4,7% do montante total).
As importações brasileiras originárias do Benim registraram grande
diferença ano a ano, nesta última década. Foram de US$ 1,8 mil em 2005 e
US$ 911,6 mil em 2014. Os melhores desempenhos foram em 2006 (US$
5,630 milhões) e 2007 (US$ 5,203 milhões), devido às importações de
algodão e em 2012, (US$ 2,885 milhões), devido às importações de
castanha de caju. Os produtos adquiridos pelo Brasil do Benim em 2014,
foram: (i) algodão (valor de US$ 884,7 mil, equivalentes a 97,1% do total);
(ii) cilindros laminados, forjados, de aço (valor de US$ 26,9 mil; 2,9% do
total).
Investimentos
Panorama atual:
Em carta ao então Presidente Lula, em agosto de 2009, o Presidente
do Benim, Boni Yayi, fez apelo ao Governo brasileiro para que empresas
nacionais fossem encorajadas a se instalar no Benim. Na referida
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correspondência, os setores de transformação de produtos agrícolas e de
conservação de frutas e legumes foram indicados como prioritários.
Perfil:
As companhias brasileiras PETROBRAS, do setor petrolífero, e
GRUPO ODILON SANTOS, do setor de transportes, encerraram,
recentemente, suas atividades no Benim.
A PETROBRAS havia adquirido, em 2011, 50% de participação em
Consórcio responsável por área de exploração “off-shore. As demais
integrantes do consórcio eram a portuguesa COMPAGNIE BÉNINOISE
DES HYDROCARBURES (CBH) e a anglo-holandesa SHELL. A
perfuração do primeiro poço, na área considerada mais promissora, não foi
bem sucedida, e as companhias decidiram então pela rescisão do contrato
de exploração e pela dissolução do consórcio. A PETROBRAS deverá
fechar seu escritório no Benim e retirar seus funcionários ainda no primeiro
semestre de 2015.
O GRUPO ODILON SANTOS detinha 70% da “joint-venture”
BENAFRIQUE. Chegou a empregar 225 beninenses. O grupo atuava na
capital do país e pretendia estender os serviços de transporte urbano a
outras cidades, tais como Abomé-Calavi, Porto Novo e Uidá. Em agosto de
2013, relatou enfrentar dificuldades na viabilização de suas operações e,
em setembro de 2014, confirmou o encerramento das suas atividades no
país africano.
Seguem atuando no país, portanto, as empresas QUEIROZ
GALVÃO e CONSTRUTORA SUCESSO, em consórcio formado para a
realização de projeto de reabilitação da rodovia Ketou-Savé, no centro do
país. O Governo do Benim já assinou acordo comercial com o consórcio
brasileiro, mas os últimos detalhes do empreendimento ainda estão sendo
negociados.
Empréstimos e financiamentos oficiais
Por ocasião da 115ª Reunião Ordinária do COFIG, realizada em
28.05.2014, foi aprovada a concessão de financiamento para a construção
da rodovia. Naquele momento, o consórcio exportador brasileiro era
formado pelas empresas SUCESSO e FIDENS, que detinham, cada uma,
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50% de participação no empreendimento. Em fins de fevereiro de 2015, a
construtora QUEIROZ GALVÃO adquiriu, integralmente, a participação
da FIDENS no projeto, além de parte da participação da SUCESSO,
passando a deter 65% do empreendimento. Em vista da alteração do nome
do consórcio, a operação será submetida à CAMEX, que analisará o
assunto na 107ª Reunião do Conselho de Ministros, em 05/05/2015.
Assuntos consulares
A comunidade brasileira no Benim é estimada em 50 cidadãos.
Registram-se presenças pontuais de brasileiros integrados à grande
comunidade libanesa de Cotonou, de alguns imigrantes eventuais e de
grupos de missionários religiosos (católicos e evangélicos). Os viajantes
temporários brasileiros no Benim são, em sua maioria, empresários em
prospecção ou execução de negócios, pesquisadores da cultura africana
relacionada ao Brasil, turistas interessados em religiões tradicionais e
técnicos de projetos de cooperação. Não há Consulados Honorários no
Benim.

18

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 233

POLÍTICA INTERNA
Instituições
O país é uma República presidencialista, na qual o Presidente é tanto
Chefe de Estado como Chefe de Governo. É um Estado secular, isto é,
caracterizado pela separação entre religião e política.
De acordo com a Constituição do país, de 1990, o Presidente é eleito
para mandato de cinco anos e pode se reeleger uma única vez. O sufrágio
universal e o multipartidarismo são assegurados.
O Poder Legislativo é unicameral, composto pela Assembleia
Nacional. Os 83 parlamentares que o compõem são eleitos por um sistema
de representação proporcional para um período de cinco anos.
Histórico
Após sua independência, em 1960, o Daomé, como o Benim era
chamado, viveu período de intensa instabilidade política, a qual só seria
superada em 1972, com a chegada de Mathieu Kérékou ao poder. Kérékou
instaurou uma ditadura de orientação marxista-leninista, que durou até
1990. Durante seu governo, o país passou a se chamar Benim, em
referência ao reino que floresceu, nos séculos XV a XVII, na região que
hoje corresponde ao sudoeste da Nigéria.
Pressionado pelo fim da Guerra Fria e pela crise do bloco socialista,
o Benim iniciou processo de abertura política e, em 1991, Nicéphore Soglo
foi eleito em pleito multipartidário. Kérékou retornaria ao poder, pela via
eleitoral, em 1996 e em 2001. Limites à reeleição impediram-no de se
candidatar novamente. Em abril de 2006, elegeu-se o atual presidente, Boni
Yayi, que se candidatou à reeleição nas eleições presidenciais de 13 de
março de 2011, obtendo 53,13% dos votos e dispensando, desse modo, a
necessidade de segundo turno.
Desdobramentos internos recentes
Ainda que o Benim seja considerado estável dentro do contexto da
África Ocidental, sucessivas greves e manifestações públicas ocorreram
nos meses posteriores ao início do segundo mandato do PR Yayi, em abril

19

234 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

de 2011. Em setembro daquele ano, os funcionários da Alfândega entraram
em greve para protestar contra uma nova política que restringiria o direito à
greve no setor público. Em 2012, houve greve de professores. Em 2013
(março), pessoas próximas ao Presidente foram presas, acusadas de
planejar golpe de Estado.
Tema que tem dominado a presidência de Yayi é o combate à
corrupção em empresas estatais. Escândalos administrativos já provocaram
demissões em cargos governamentais, como a do Diretor-Geral do Porto
Autônomo de Cotonou (PAC). O porto é principal fonte de rendas do
governo e tem sido afetado por crise gerencial, o que diminui a arrecadação
de tributos.
As próximas eleições presidenciais estão previstas para abril de
2016. Foram encaminhadas duas propostas de emenda constitucional
visando permitir um terceiro mandato presidencial, porém as duas não
foram amparadas nem pela Assembleia e nem pela Corte Constitucional do
Benim, que chegou a declarar como pétreo o dispositivo da Lei Maior que
limita a uma única reeleição para o Chefe de Estado.
Indicadores sociais e demográficos
O Benim ainda é um país extremamente pobre, embora esteja em
situação favorável em comparação aos seus vizinhos. A ONU (2014)
classificou o país na 165ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano,
que avalia indicadores como saúde, educação e renda per capita. O índice
de analfabetismo, por exemplo, é de cerca de 70%.
Do ponto de vista demográfico, o Benim, à semelhança do que
ocorre em grande parte da África, é caracterizado pela heterogeneidade
étnica. Há mais de quarenta grupos étnicos presentes no país, entre os quais
se destacam os iorubás (no sudeste), os fulas (no nordeste) e os Aja (na
costa).
A maior parte da população se concentra no sul do país. Prevalece a
população jovem. A expectativa de vida é baixa, de apenas 59,3anos.
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POLÍTICA EXTERNA

Relações com os países ocidentais
Após ter seguido, até o início da década de 1990, política externa de
alinhamento com os países do bloco socialista, o Benim passou a se inserir
pragmaticamente na esfera ocidental, mantendo excelente relacionamento
com a França e demais países da União Europeia. Com a ex-metrópole,
além do intercâmbio comercial, mantém importantes laços no setor de
defesa. Dada sua precária condição econômica, o Benim depende de
parceiros internacionais – União Europeia, Banco Mundial, FMI e Estados
Unidos – para cobrir gastos inesperados ou com infraestrutura. Se, por um
lado, esse apoio garante recursos essenciais para a sobrevivência
econômica, por outro possibilitaria ingerência externa nos assuntos internos
beninenses.
Relações com a China
A crescente presença da China talvez permita ao Benim equilibrar-se
diante das pressões dos parceiros tradicionais. O país não é exceção à
estratégia global de Pequim para o continente africano, qual seja, investir
fortemente em cooperação para se obter condições de comércio favoráveis
e, assim, poder abastecer-se de matérias-primas e vender produtos
manufaturados. Tal estratégia levou a China a ser o principal parceiro
comercial do Benim. Os chineses, ademais, são importantes investidores no
país.
Relações com outros países emergentes
O governo do Benim busca incrementar as relações com outras
nações emergentes. A Índia, por exemplo, figura entre os principais
destinos das exportações beninenses. Com o Irã, têm sido desenvolvidos
diversos projetos, sobretudo na área energética.
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Relações com os países da África Ocidental
Em relação à África Ocidental, o Benim caracteriza-se por uma
postura discreta, porém construtiva. Foi um dos fundadores, em 1975, da
Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e,
em 1994, da União Econômica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA),
além de integrar outros organismos regionais para o desenvolvimento e a
segurança. Desde 1996, o Benim vem intensificando o relacionamento com
os países vizinhos, sobretudo com o Níger e a Nigéria, principais mercados
africanos para os produtos que são reexportados por empresários
beninenses para esses países. O Benim importa da Costa do Marfim, Gana
e Nigéria cerca de 90% da energia elétrica disponível no país.
Em 2005, o Benim acatou decisão da Corte Internacional de Justiça
(CIJ) que atribuiu a soberania da ilha de Lété ao Níger. Com o Burquina
Faso, existe, há cerca de 30 anos, problema fronteiriço. Em maio de 2009,
no entanto, os dois países assinaram compromisso de submissão de recurso
à CIJ a respeito da disputa.
O Benim apoiou a intervenção francesa no Mali (janeiro de 2013) e
enviou 650 soldados para integrarem a MISMA (Missão de Apoio ao Mali
liderada pela África).
Boko Haram
A ameaça representada pelo grupo islâmico radical nigeriano
Boko Haram tem levado os países da região a cooperarem entre si. Por
ocasião da Conferência de Paris, realizada em maio de 2014, os Presidentes
da França, do Benim, do Chade, da Nigéria e do Níger comprometeram-se,
entre outros pontos, a realizar patrulhas conjuntas, com o objetivo de
desmantelar células do Boko Haram, localizar os reféns mantidos pelo
grupo e implementar um sistema de compartilhamento de informações de
inteligência, em especial sobre tráfico de armas e suas fontes de
financiamento. Em fevereiro de 2015, os Governos da Nigéria, do Benim,
do Camerum (Camarões), do Chade e do Níger decidiram, em Iaundê, criar
a Força Multinacional Mista (FMM), a qual será formada por 8.700
militares e policiais dos países envolvidos.
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ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS
Panorama econômico
Como membro da fixado pela União Econômica e Monetária do
Oeste Africano (UEMOA), o Benim aplica a política monetária
estabelecida pelo Banco Central dos Estados Oeste-Africanos, que tem
como objetivo a estabilidade dos preços com vistas a incentivar o
crescimento econômico sustentável dentro da União.
Depois de ter subido de 3,33% em 2011 para 5,39% em 2012, o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Benim chegou a 5,65% em
2013, confirmando a tendência de aquecimento. Embora os dados oficiais
de 2014 ainda não estejam disponíveis, estima-se que o crescimento da
economia do país foi de 5,48% no ano passado. O crescimento da atividade
econômica no Benim tem sido alimentado nomeadamente por: i) um
aumento na produção agrícola, devido a incentivos aos agricultores e ao
reforço do quadro institucional para a produção agrícola; e ii) um aumento
no tráfego marítimo devido a conclusão de obras de modernização do porto
de Cotonou. A inflação, estimada em 2,6%, em 2013, voltou a ficar abaixo
do limite de 3,0% fixado pela União Econômica e Monetária do Oeste
Africano (UEMOA), depois de ter sido excepcionalmente alta em 2012
(6,6%), devido à redução dos subsídios dos preços dos combustíveis
importados da Nigéria. As perspectivas para a economia do Benim são de
manutenção do crescimento, que é projetado em 5,2% em 2015 e 4,8% em
2016, graças aos mencionados vigor da agricultura e do setor portuário,
bem como ao início da produção de uma nova fábrica de cimento.
Comércio exterior
A pauta exportadora do Benim é pouco diversificada e concentrada
em produtos básicos, sobretudo algodão. A reexportação de mercadorias
para os países vizinhos, a partir do Porto de Cotonou, também tem sido
importante fonte de divisas. Entre 2004 e 2013, as exportações beninenses
cresceram 113%, subindo de US$ 298 milhões para US$ 636 milhões. Os
principais destinos das vendas do país em 2013 foram: China (18,8% do
total); Índia (11,0%); Nigéria (11,0%); Chade (6,9%); Noruega (6,0%);
Indonésia (6,0%); Níger (4,9%). O Brasil foi o 58º mercado de destino,

23

238 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

com participação de 0,02%. A pauta de exportações foi composta de
algodão (38,7% do total); frutas (12,0%); ferro ou aço (10,9%); plataformas
e embarcações flutuantes (6,0%); combustíveis e lubrificantes (5,9%); ouro
e pedras preciosas (3,4%); madeira e carvão vegetal (2,8%); óleos vegetais
e gorduras (2,6%).
As importações do Benim registraram crescimento de 325% entre
2004 e 2013, de US$ 894 milhões para US$ 3,794 bilhões. Em 2013, as
importações do Benim vieram principalmente de: Estados Unidos (28,1%
de participação); França (8,9%); Índia (8,7%); Togo (8,0%); China (7,4%);
Tailândia (5,2%); Países Baixos (3,3%). O Brasil ocupou a 12ª posição,
com 1,9% do total. Ainda com relação a 2013, os principais grupos de
produtos importados pelo Benim foram: plataformas e embarcações
marítimas flutuantes (26,6% do total); cereais (15,9%); combustíveis e
lubrificantes (10,9%); carnes (6,1%); máquinas e instrumentos mecânicos
(4,8%); veículos e autopeças (4,5%); óleos vegetais e gorduras (2,6%);
cimento e sal (2,3%); produtos farmacêuticos (2,2%).
A balança comercial do Benim mostra resultados estruturalmente
deficitários. Em 2013, sobretudo devido à aquisição pontual de plataformas
e embarcações flutuantes, o déficit do país quase dobrou, de US$ 1,869 em
2012 para US$ 3,158 bilhões. No acumulado do primeiro trimestre de
2014, contudo, o déficit da balança comercial beninense foi de apenas US$
391 milhões, o que indica um provável retorno ao patamar dos anos
anteriores.
Panorama energético:
O Benim não possui reservas provadas de petróleo ou gás natural
nem refinarias para a produção de derivados de hidrocarbonetos. A
demanda energética interna é suprida por meio de importação. Biomassa
tradicional, especialmente lenha e carvão vegetal, constitui a principal fonte
de energia do país (pouco mais de 50%). O Benim apresenta baixo índice
de acesso à energia elétrica (aproximadamente 24 %), concentrado nas
áreas urbanas. Cerca de 90% da energia elétrica fornecida no país é
proveniente de Gana, Costa do Marfim e Nigéria.
Gás Natural e Petróleo:
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O Benim participa do “West Africa Gas Pipeline”, gasoduto que transporta
gás natural da Nigéria para Benim, Togo e Gana. Além de empresas desses
quatro países, participam do consórcio administrador do gasoduto as
multinacionais Chevron e Shell.
Estima-se que existam reservas petrolíferas ao longo da costa do Benim,
que apresenta formação geológica semelhante à de outros países do Golfo
da Guiné onde houve descoberta de reservas de petróleo, como Gana. A
diminuição da dependência energética é percebida como prioritária ao
Governo do país, que tem buscado acelerar o ritmo das operações de
prospecção de reservas de hidrocarbonetos no “offshore” beninense.
Energias Renováveis:
Apesar do considerável potencial para a geração hídrica de energia
(estimado em mais de 700MW), a geração hidroelétrica no Benim tem
capacidade instalada inferior a 1MW, com funcionamento sazonal. A baixa
intensidade da demanda energética, que dificultaria o rápido consumo da
energia gerada, é apontada como um dos fatores que encareceriam o pleno
aproveitamento do potencial hidroelétrico. No entanto, a empresa
Communauté Electrique du Bénin (CEB), que detém o monopólio para
distribuição de energia elétrica no país, planeja construir usinas de grande
capacidade, em Adjarala (154MW) e Kétou (122MW). Tendo em vista o
potencial hidroelétrico do país, a vasta experiência brasileira na geração
hidroelétrica constitui possível área de cooperação e investimentos.
Com vistas a superar a mencionada dependência externa de energia,
o Governo beninense tem buscado incentivar a utilização de fontes
renováveis. Têm sido adotadas iniciativas governamentais de estímulo à
produção de biocombustíveis, como a Comissão Nacional de Promoção dos
Biocombustíveis, criada em junho de 2008.
A estratégia nacional para a produção de biocombustíveis apresenta
quatro objetivos principais: i) diminuir a necessidade de importação de
derivados de petróleo; ii) diminuir o uso de biomassa tradicional para
energia doméstica; iii) geração de eletricidade a partir de biodiesel no meio
rural; e iv) exportação do excedente para a Europa. Prevê-se a utilização de
três culturas (mandioca, sorgo e cana-de-açúcar) para o etanol e de duas
culturas (jatropha e mamona) para biodiesel.
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O país conta com incipiente capacidade de produção de etanol de
cana-de-açúcar, com destaque para as iniciativas da empresa Sucobe
(“Sucrerie Complant du Bénin”), controlada por grupo chinês. A Sucobe
teria capacidade de produzir 40 mil toneladas de açúcar e 4,2 milhões de
litros de etanol por ano. A produção destina-se, principalmente, para o
mercado externo de biocombustíveis. A falta de infraestrutura para
distribuição é apontada como um dos fatores que dificulta o uso do etanol
produzido no país no setor de transportes local.
Setor financeiro e investimentos
O pequeno setor financeiro do país consiste, principalmente, de
bancos comerciais e de instituições microfinanceiras. Devido aos limitados
recursos de capital, o governo beninense tem procurado financiar os
projetos de desenvolvimento – como a modernização do Porto de Cotonou,
a ampliação da produtividade no campo e a exploração de petróleo – por
meio de investimentos estrangeiros diretos, empréstimos e doações.
O Benim vem recebendo somas significativas em forma de
empréstimos concessionais ou doações da China e do Banco Mundial, além
de importantes aportes da União Europeia, tanto por intermédio do fundo
Europeu de Desenvolvimento (FED), como da cooperação técnica
independente de países como França, Alemanha, Holanda e Dinamarca,
além de países como Estados Unidos, Japão e Brasil.
Desafios ao desenvolvimento
Embora tenha apresentado crescimento razoável nos últimos anos, a
economia do país enfrenta problemas estruturais para se desenvolver a
longo prazo.
A alta densidade populacional e a infraestrutura deficitária ajudam a
explicar o quadro de atraso e pobreza no Benim. A concentração em
poucos produtos primários, especialmente o algodão, torna a economia do
país suscetível às flutuações dos preços internacionais dessas commodities.
Além disso, a vulnerabilidade energética em relação aos vizinhos inibe
investimentos para a criação de uma base industrial no país.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA DO BENIM
1625 – Fundação do Reino do Daomé
1892 – França declara o Reino do Daomé como protetorado;
1946 – Daomé torna-se território ultramarino francês;
1958 - Daomé passou a ter um governo autônomo, parte da Comunidade
Francesa;
1960- Independência do Daomé; admissão como membro da ONU;
1972- Mathieu Kérekou chega ao poder;
1975- O país passa a se chamar Benim;
1991- Realização de eleições multipartidárias, vencidas por Nicéphore
Soglo;
1996- Eleição de Mathieu Kérekou;
2001- Reeleição de Mathieu Kérekou;
2006- Eleição de Boni Yayi;
2010- Reeleição de Boni Yayi.
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Cronologia das relações bilaterais
Século XIX – O Reino do Daomé envia Embaixadores ao Brasil
independente; - Escravos brasileiros retornam ao Daomé e formam
comunidade dos “agudás”;
1960 – O Brasil reconhece a independência do então Daomé;
1961 – Estabelecimento das relações diplomáticas;
1972 – Visita ao Benim do Chanceler Mario Gibson Barboza;
1972 – Em 11 de julho, assinatura de Acordo Cultural e de Cooperação
Técnica;
1980 – Visita ao Brasil do Ministro do Planejamento do Benim, Abou
Bakar Baba-Moussa;
1987 – Visita ao Brasil do Chanceler do Benim, Guy Landry Hazoume;
1988 – Inauguração da “Casa do Benim” em Salvador, com visita do
Chanceler Hazoume;
1994 – Visita ao Brasil do Chanceler Robert Dossou (IIIª Reunião da
ZOPACAS);
2005 – Visita ao Brasil do Chanceler Rogatien Biaou;
2005 – Criação da Embaixada do Brasil em Cotonou;
2006 – Visita ao Benim do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
acompanhado do Ministro Celso Amorim; em março, abertura da
Embaixada do Brasil em Cotonou; em outubro, abertura da Embaixada do
Benim em Brasília; visita ao Brasil do Ministro da Indústria e Comércio,
Moujaïdou Soumanou;
2007 – Visitas ao Brasil da Chanceler do Benim, Mariam Diallo; do
Ministro da Indústria e Comércio, Moujaïdou Soumanou; e do Presidente
do Benim, Boni Yayi;
2008 – Visita do Ministro da Cultura, Juca Ferreira, e Governador da
Bahia, e do Jaques Wagner a Cotonou, Uidá e Porto Novo;
2009 – I Sessão da Comissão Mista Brasil-Benim, em Cotonou;
2009 – I Semana Cultural do Benim no Brasil, em Salvador;
2010 – Visitas ao Brasil do Ministro das Relações Institucionais, Zakari
Baba Body, da Vice-Presidente da Corte Constitucional, Assiba Afouda e
do juiz Yérima Zim;
2011 – II Reunião da Comissão Mista Brasil-Benim, em Brasília;
2012 – Visita ao Presidente Boni Yayi.
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Atos bilaterais
Título

Data de
celebração
07/11/1972
07/11/1972

Acordo Cultural
Acordo de Cooperação
Técnica
Acordo de Cooperação
11/08/2005
Técnica entre o Brasil e o
Benim
Acordo entre o Governo da 13/03/2009
República Federativa do
Brasil e o Governo da
República do Benim sobre o
Exercício de Atividade
Remunerada por Parte de
Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e
Técnico

Entrada em
vigor
22/04/1974
22/04/1974-

Publicação
Data
06/09/1974
06/09/1974

03/10/2008

27/11/2008

28/10/2010

07/12/2010
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DADOS BÁSICOS SOBRE O NÍGER
NOME OFICIAL:
GENTÍLICO:
CAPITAL:
ÁREA:

República do Níger
Nigerino
Niamei (em francês, Niamey)
1,27 milhão de km²

POPULAÇÃO: (ONU, 2013):
IDIOMA OFICIAL:

17,8 milhões
Francês

PRINCIPAIS RELIGIÕES:

Islamismo (cerca de 95%); crenças tradicionais
(3%); Cristianismo (1%); outras (1%)

SISTEMA DE GOVERNO:

República semipresidencialista

PODER LEGISLATIVO:

Parlamento unicameral ("Assemblée Nationale"),
formado por 113 membros, eleitos para mandatos de
5 anos

Mahamadou Issoufou (desde abril de 2011)
Brigi Rafini (desde abril de 2011)
Aichatou Kané Boulama (desde fevereiro de 2015)
US$ 7,3 bilhões
US$ 13,9 bilhões
US$ 439 (aprox. 1/10 do PIB per capita do MA, o
menor do Brasil)
US$ 841
5,8% (prev. 2015); 6,3% (est. 2014); 6,1% (2013);
11,2% (2012); 2,1% (2011)
0,337 (187º entre 187 países)
IDH (ONU, 2013):
EXPECTATIVA DE VIDA (ONU, 58,4 anos
2013):
ÍNDICE DE ALFABETIZAÇÃO 28,7%
(ONU, 2013):
Franco CFA da Áf. Ocidental (XOF)
UNIDADE MONETÁRIA:
EMBAIXADOR
EM A ser designado
WASHINGTON
(CUMULATIVO
COM BRASÍLIA):
COMUNIDADE
BRASILEIRA Cerca de 30 pessoas
ESTIMADA:
CHEFE DE ESTADO:
CHEFE DE GOVERNO:
CHANCELER:
PIB NOMINAL (FMI, 2013):
PIB PPP (FMI, 2013):
PIB NOMINAL per capita (FMI,
2013):
PIB PPP per capita (FMI, 2013):
VARIAÇÃO DO PIB (FMI):

Brasil –
Níger
Intercâmbio
Exportações
Importações
Saldo

INTERCÂMBIO COMERCIAL (US$ mil, FOB) – Fonte: MDIC/SECEX

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.430
2.413
17
2.396

1.782
1.773
9
1.764

1152
961
191
770

4.767
4.724
43
4.681

1.235
1.219
16
1.203

2099
2.054
45
2009

1925
1.748
176
1572

1.375
1.228
146
1.081

1.148
1.038
110
928

Informação elaborada em 29 de abril por Daniel Szmidt. Revisada por Raquel Fernandes Pires Dutra Rosa.
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PERFIS BIOGRÁFICOS
Mahamadou Issoufou
Presidente da República

Nasceu em 1952, na cidade Dandaji, no Departamento Tahoua,
localizado na região central do país. Formado em engenharia, ocupou
importantes cargos no setor de mineração de seu país: entre 1980 e 1985, foi
Diretor Nacional de Minas; depois, tornou-se Secretário-Geral da Companhia
de Mineração do Níger.
Desde a realização das primeiras eleições multipartidárias no Níger, em
1993, Issoufou tem sido uma das principais figuras políticas. Foi eleito
diversas vezes para ocupar uma cadeira na Assembleia Nacional. Embora
tenha sido Primeiro-Ministro entre 1993 e 1994, durante o início do mandato
de Mahamane Ousmane (1993-1996), Issofou quase sempre esteve na
oposição e, por isso, chegou a ser preso durante os governos de Ibrahim Baré
Maïnassara (1996-1999) e Mamadou Tandja (1999-2010). Fundador do
Partido Nigerino para a Democracia e o Socialismo (PNDS), o atual
Presidente nigerino disputou 4 eleições presidenciais antes de vencer o pleito
de 2011.
Em junho de 2012, o Presidente Issoufou compareceu à Conferência
Rio+20, ocasião em que participou como orador do Segmento de Alto Nível.

Brigi Rafini
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Primeiro-Ministro

Nasceu em 1953, em Iférouane, na Região de Agadez, no norte do país.
Em 1974, formou-se na Escola Nacional de Administração em Niamei,
mesmo local aonde realizou estudos de pós-graduação alguns anos mais tarde.
Realizou, em 1983, cursos no Instituto Internacional Francês de
Administração Pública. Na década seguinte, estudou na Escola Nacional
Francesa de Administração (ENA).
Desde a década 1980, ocupou cargos importantes na burocracia estatal
nigerina. Ainda nessa década, foi Ministro da Agricultura. Diferentemente do
atual Presidente, Rafini mudou de partido algumas vezes: já foi membro do
Movimento Nacional para o Desenvolvimento da Sociedade, da Aliança
Nigeriana para a Democracia e o Progresso, do Agrupamento para a
Democracia e o Progresso e do Partido Nigerino para a Democracia e o
Socialismo.

Aichatou Kané Boulama
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Ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação, da Integração
Africana e dos Nigerinos no Exterior

A Ministra Boulama nasceu no dia 24 de abril de 1955, em Keita
(região de Tahoua), cidade que se situa a cerca de 600 km a nordeste da
Niamei. É graduada em Economia pela Universidade de Rennes I (França),
com especialização em Transporte e Distribuição pela Universidade de Paris
I.
É antiga militante do Partido Nigerino para o Socialismo e a
Democracia (PNSD), sigla do Presidente Mahamadou Issoufou. Está presente
na vida política do país desde a década de 1990. Em 1993, por exemplo, foi
nomeada Secretaria do Planejamento. Exerceu, entre 2011 e 2013, a função
de governadora de Niamey. Ocupava, até fevereiro de 2015, quando foi
nomeada Ministra dos Negócios Estrangeiros, o cargo de diretora de gabinete
do Primeiro-Ministro Brigi Rafini.
A Ministra Boulama teve atuação de destaque na defesa da ampliação
do número de mulheres na Assembleia Nacional nigerina. A atual legislatura
conta com 15 mulheres, de um total de 113 parlamentares.
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RELAÇÕES BILATERAIS
As relações diplomáticas entre o Brasil e o Níger foram estabelecidas
em 1986. Os contatos ainda são incipientes, mas já é possível verificar alguns
movimentos de aproximação.
Em agosto de 2013, o Chanceler nigerino, Mohamed Bazoum, realizou
visita ao Brasil. Foi assinado, na ocasião, Memorando de Entendimento para o
Estabelecimento de Mecanismo de Consultas Políticas.
A visita revelou a importância que o Níger dá ao Brasil, visto como
parceiro em potencial no processo de diversificação das parcerias
diplomáticas. O próprio Presidente do país já afirmou que o Níger tem muito
a aprender com o modelo de desenvolvimento brasileiro e que deseja adensar
o relacionamento bilateral, sobretudo na área agrícola. O Brasil, por sua vez,
tem se beneficiado do apoio nigerino em candidaturas para cargos em órgãos
internacionais. O Governo do Níger endossou as candidaturas brasileiras para
Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), em 2011, e Diretor-Geral da Organização Mundial do
Comércio (OMC), em 2013. Naquelas ocasiões, os candidatos brasileiros,
professor José Graziano e Embaixador Roberto Azevêdo, respectivamente,
foram eleitos.
Desde o início de 2011, os assuntos relativos ao Níger são tratados pela
Embaixada brasileira em Cotonou, no Benim (anteriormente, a embaixada
brasileira em Abuja, na Nigéria, exercia essa função). O Governo nigerino
tem demonstrado interesse em abrir Embaixada residente em Brasília e deixa
implícito que o processo seria facilitado caso o Brasil também abrisse
Embaixada residente em Niamei.
Cooperação técnica
Embora não haja acordo bilateral, já existem algumas atividades de
cooperação, como demonstra o diálogo que os dois países têm conduzido na
área de alimentação escolar: em 2013, o Brasil enviou a Niamei consultor
para auxiliar no desenvolvimento dos programas locais. O Níger é também
um dos países beneficiados pela parceria entre o Brasil e o Programa Mundial
de Alimentos (PMA) para apoiar os esforços da agência na concepção,
expansão e melhoramento de programas nacionais de alimentação escolar em
países em desenvolvimento. Deve-se destacar, ainda, que o Fome Zero serviu
de inspiração para programa do Governo do Níger, intitulado "Iniciativa 3 N Nigerinos Nutrem Nigerinos", que visa a nutrir a população carente do país.
O Governo nigerino também vê o Brasil como parceiro em potencial
para obter êxito em seu objetivo de mecanizar a agricultura. Empresas
brasileiras podem se beneficiar dessa necessidade do país africano.
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Cooperação humanitária
O Brasil tem contribuído com o Governo do Níger em momentos de
crise. Em 2010, por exemplo, em resposta à aguda crise alimentar e
nutricional decorrente de quebra de safra agrícola de 2009, foi feita
contribuição brasileira de US$ 500 mil, por meio do Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
Em 2014, foram feitas contribuições de US$ 183 mil por meio do
Programa Mundial de Alimentos (PMA) e US$ 225 mil por meio da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em
caráter de cooperação humanitária, para implementação da primeira fase do
"PAA África - Purchase from Africans for Africa". O objetivo é promover
programas de compras locais de alimentos por meio de projetos
conjuntamente concebidos e executados, com o engajamento da sociedade
civil, dos Governos e das Nações Unidas.
Defesa
O Níger tem manifestado interesse em cooperar com o Brasil na área de
defesa, especialmente no que se refere à formação de militares nigerinos e a
aquisições de produtos de defesa brasileiros. A Embraer tem realizado
contatos com autoridades nigerinas com vistas a vender aeronaves Super
Tucano.
Comércio
O comércio bilateral é pouco expressivo – somou, em 2014, apenas
US$ 1,1 milhão. O Brasil tem amplo superávit (US$ 928 mil). De todo modo,
entre 2005 e 2014, o comércio entre Brasil e Níger cresceu 96,6%.
As exportações brasileiras foram compostas, em 2014, principalmente
por carnes (78%), açúcar (6,2%) e cacau e suas preparações (3,6%). Em
outros anos, máquinas mecânicas também constituíram importante item da
pauta exportadora. As reduzidas importações brasileiras originárias do Níger
foram formadas, em 2014, principalmente por obras de ferro fundido, ferro ou
aço (46%).
O cruzamento estatístico entre a pauta exportadora brasileira e
importadora do Níger permite identificar a existência de potenciais
oportunidades para as exportações de vários segmentos do setor produtivo
brasileiro. Com base no Sistema Harmonizado (SH6) os grupos de produtos
brasileiros com maior potencial de inserção no mercado local são os
seguintes: i) arroz; ii) automóveis e autopeças; iii) partes de aviões e
helicópteros; iv) partes de máquinas de sondagem ou de perfuração de solo; v)
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leite em pó; vi) medicamentos; vii) açúcar; viii) tratores; ix) aparelhos
decodificadores digitais; x) barras de ferro ou aços, laminadas.
Há, portanto, espaço significativo para o aprofundamento do comércio
bilateral. O próprio Presidente Mahamadou Issoufou manteve, por ocasião de
sua participação na Rio+20, encontros com diretores de grandes empresas
brasileiras de construção. Afirmou, em 2013, que deseja reforçar as relações
comerciais bilaterais e atrair os investidores brasileiros para o Níger.
Assuntos consulares
Cerca de 30 brasileiros residem no Níger. Todos os brasileiros
residentes no país atualmente são missionários ou seus familiares.
Empréstimos e financiamentos oficiais
Não há registro de créditos oficiais brasileiros a tomador soberano do
Níger.

POLÍTICA INTERNA
Instituições
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O Níger é uma república semipresidencialista. O Estado é unitário e
dividido em 8 regiões. A Chefia do Estado cabe ao Presidente, eleito por voto
popular para mandato de 5 anos com direito à reeleição, e a Chefia de
Governo ao Primeiro-Ministro, indicado pelo Presidente.
O Legislativo é unicameral, composto por 113 membros, eleitos por
voto popular para mandato de 5 anos. 105 dos membros são eleitos em
sistema em que os deputados representam distritos eleitorais (cada distrito
elege, de acordo com sua população, um número específico de
parlamentares). Os restantes 8 assentos são reservados a representantes de
minorias étnicas do país.
O Judiciário está estruturado em Corte Constitucional (7 juízes
indicados pelo Presidente para mandato de 6 anos), Corte de Cassação
(instância superior para assuntos judiciais), Conselho de Estado (instância
superior para assuntos administrativos) e Corte de Finanças (instância
superior para contas públicas). A Constituição prevê a independência do
Judiciário. Não obstante, o Ministério da Justiça supervisiona a atuação dos
promotores, e o Presidente tem o poder de indicar juízes.
Panorama Geral
Antiga colônia francesa, o Níger tornou-se independente em 1960.
Após décadas de sucessivos governos autoritários, o país começou a
democratizar-se – em um processo que foi caracterizado por avanços e recuos
– com a eleição, no final de 1999, de Mamadou Tandja, do Movimento
Nacional pela Sociedade do Desenvolvimento (MNSD). Em 2004, após
estabilizar o país econômica e politicamente, Tandja foi reeleito para mais um
mandato de cinco anos. Sua decisão de organizar referendo com o objetivo de
reformar a Constituição e permitir a prorrogação de seu segundo mandato até
pelo menos 2012 desencadeou, porém, outra crise política.
Tandja obteve a aprovação de nova Constituição em referendo,
boicotado pela oposição. Foi eliminado, desse novo texto, o artigo que
proibia emendas ao limite de dois mandatos para Presidente. Tandja
dissolveu a Corte Constitucional do Níger, contrária a qualquer projeto de
modificação do limite do número de mandatos presidenciais sucessivos. A
política de Tandja foi condenada pela Comunidade Econômica dos Estados
da África Ocidental (CEDEAO), pela União Africana (UA), pela França e
por outros países da comunidade internacional.
No dia 18 de fevereiro de 2010, forças militares tomaram o poder,
derrubando o Presidente Tandja. O grupo de militares que assumiu as funções
de governo, denominado Conselho Supremo para a Restauração da
Democracia e presidido pelo Coronel Salou Djibo, suspendeu a Constituição
e dissolveu as instituições estatais. O Conselho comprometeu-se a entregar o
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poder para um presidente civil eleito em 12 meses. Elaborou-se também uma
nova Constituição.
O Governo Mahamadou Issoufou (2011-)
Foram realizadas eleições presidenciais em 2011. Mahamadou
Issoufou, do Partido Nigerino para o Socialismo e a Democracia (PNSD), de
viés socialista, disputou o segundo turno das eleições com o ex-PrimeiroMinistro no Governo Tandja, Seine Oumarou, do MNSD, de viés
conservador. Issoufou, que já tinha sido o líder no primeiro turno, sagrou-se
vencedor com aproximadamente 58% dos votos. Seu partido venceu também
as eleições legislativas, com 34 das 113 cadeiras em disputa no Parlamento.
Somando os parlamentares eleitos pelos partidos aliados, a coalizão de apoio
ao governo conseguiu 78 cadeiras, uma maioria de quase 70%.
O mandato de Issoufou se estende até 2016, quando serão realizadas
novas eleições (espera-se que se apresente como candidato à reeleição).
Apesar da folgada maioria governista no Parlamento, a atuação do Governo
nigerino não tem sido isenta de atritos. Além de tensões entre os dois
principais partidos em decorrência de diferenças ideológicas e da disputa por
cargos no Governo, o setor militar permanece uma ameaça à estabilização
democrática. Em julho de 2011, militares, supostamente partidários do expresidente Tandja, tentaram promover golpe de Estado, em tentativa
fracassada, que resultou na prisão de 10 conspiradores.
O governo de Issoufou logrou formular um projeto de reformas, o
"Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 2012-2015" (PDES).
Durante sua apresentação, mencionou-se que o país ainda deve enfrentar os
desafios da extrema pobreza, dos efeitos das mudanças climáticas - que têm
provocado secas mais severas e inundações - e da insegurança alimentar,
sobretudo por meio da Iniciativa 3N, inspirada no Programa Fome Zero. O
Brasil foi mencionado em diferentes momentos da apresentação como modelo
de desenvolvimento a ser perseguido pelos países africanos e pelo Níger, em
particular.
Relações governo-sociedade
Há relativa liberdade de imprensa e as liberdades religiosas costumam
ser respeitadas. As garantias constitucionais relativas à liberdade de
associação são, em grande medida, preservadas. Não há registro de denúncias
de repressão governamental às atividades de ONGs.
No entanto, há indicações de que os povos nômades enfrentam
dificuldades de acesso a serviços governamentais. A despeito de sua
ilegalidade, a escravidão continua presente na vida do Níger.
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POLÍTICA EXTERNA
O Níger pauta sua política externa tendo como referência a busca pelo
desenvolvimento econômico e pela concertação com os Estados vizinhos. O
país tem adotado postura moderada no cenário internacional, evitando
conflitos com os países de seu entorno e com as grandes potências. Tendo em
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conta a disseminação de grupos terroristas no Sahel nos últimos anos, o Níger
também tem estreitado seu relacionamento bilateral com a ex-metrópole, a
França, e com os Estados Unidos.
França
Desde a independência, o relacionamento privilegiado com a França
tem sido o eixo central da inserção nigerina. Principal provedora de ajuda
internacional, a França é também importante destino das exportações
nigerinas e o segundo maior provedor das importações. Vale destacar que um
terço do urânio utilizado pelo país europeu para abastecer suas usinas
nucleares é de origem nigerina.
O Presidente Hollande, em périplo pela África Ocidental em julho de
2014, visitou Niamei. Em encontro com o Presidente Issoufou, o mandatário
francês saudou o Governo nigerino por garantir condições para a manutenção
das atividades da empresa mineradora francesa AREVA no país (ver
Economia), bem como elogiou as credenciais democráticas nigerinas. O Níger
é parceiro importante da França no combate ao extremismo no Sahel: o país
acolhe tropas francesas, e Niamei será uma das capitais africanas nas quais o
Governo francês escolheu como sede para as operações da recém criada
Operação Barkhane (em julho de 2014, Paris anunciou o fim da "Operação
Serval" no Mali e o lançamento da "Operação Barkhane", que visa a combater
o terrorismo em toda a zona do Sahel. Da ótica francesa, a nova operação
responde à evolução da ameaça terrorista, que deixou de se concentrar no
Mali para propagar-se, de modo disperso, ao conjunto da área saheliana).
União Europeia
A União Europeia (UE) mantém no Níger a "EUCAP Sahel Niger",
missão civil de capacitação das forças de segurança locais para o combate ao
terrorismo e ao crime organizado. Entre suas atividades, destacam-se o
treinamento das forças de segurança nigerinas e o desenvolvimento de
capacidade de investigação criminal. A UE é também importante provedora
de ajuda econômica e humanitária ao Níger.
Estados Unidos
O Níger mantém com os Estados Unidos atividades de cooperação para
combater a atuação de fundamentalistas islâmicos na região. Ademais, o
mercado norte-americano está entre os principais destinos das exportações
nigerinas.

53

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 267

China
A China vem aumentando sua presença no Níger nos últimos anos. O
país asiático já é o principal fornecedor das importações e também tem
aumentado seus investimentos em infraestrutura e exploração de urânio e
petróleo.
Entorno regional
No âmbito regional, o Níger tem boas relações com os países vizinhos.
A Nigéria, em especial, além de ser um dos principais parceiros comerciais,
exerce grande influência sobre a economia informal nigerina.
A atuação em organismos regionais é vista pelas autoridades nigerinas
como uma forma de contribuir para a superação de entraves ao crescimento e
para aumentar a visibilidade do país. Além de integrar a União Africana, o
Níger é membro da Comunidade dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO). A participação na União Econômica e Monetária do Oeste
Africano (UEMOA), por sua vez, permite ao Níger utilizar como moeda o
Franco CFA da África Ocidental.
Crises regionais
O Níger tem sido afetado pela espiral de violência atualmente
registrada no Sahel e na África Ocidental. No contexto da crise desencadeada
no Mali a partir do golpe de Estado de março de 2012, o Governo nigerino
apoiou a intervenção francesa (Operação Serval) e enviou 500 soldados para
participar da Missão Internacional de Apoio ao Mali (AFISMA).
Em maio de 2013, o norte do país foi palco de dois atentados
perpetrados pelo Movimento pela Unidade e pela Jihad na África Ocidental
(MUJAO). Em Agadez, o ataque atingiu uma instalação militar do Exército
nigerino, enquanto em Arlit o alvo foi uma mina de urânio explorada pelo
grupo francês Areva. A origem dos autores dos atentados foi objeto de
controvérsia entre Trípoli e Niamei. O Presidente Mahamadou Issoufou
afirmou terem partido do sul da Líbia os terroristas que atacaram seu país e
chegou a apontar os riscos de um atentado no Chade, também partindo do país
vizinho ao norte.
O grupo extremista Boko Haram, que atua sobretudo na Nigéria, tem
feito ataques a países vizinhos, entre eles o Níger. Para combater a ameaça
representada por esse grupo, os Governos da Nigéria, do Benin, do
Cameroun, do Chade e do Níger decidiram, em Iaundê, no dia 7 de fevereiro
de 2015, criar a Força Multinacional Mista (FMM), a qual deverá ser formada
por 8.700 militares e policiais dos países envolvidos.
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O G-5 Sahel
O Níger integra o G-5 Sahel (Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e
Níger), bloco criado com o objetivo de reforçar a cooperação em matéria de
luta contra o terrorismo, o crime organizado transfronteiriço e a imigração
ilegal. Com sede na capital mauritana, o grupo criará uma plataforma de
cooperação em matéria de segurança entre os Estados membros.
Líbia
A instabilidade na Líbia vem trazendo problemas para o Níger.
Especula-se que mais de 200 mil trabalhadores nigerinos que atuavam
naquele país tenham retornado ao país natal. Além de representar um desafio
potencial à segurança alimentar nigerina, há o temor, referido acima, de que
entre o grupo de retornados haja também indivíduos que trariam armamentos
ao país, que seriam eventualmente empregados por organizações extremistas
terroristas do Sahel, como a Al Qaida do Magrebe Islâmico (AQMI).
Em setembro de 2013, o Chanceler Bazoum visitou Trípoli, onde foi
recebido pelas altas autoridade líbias. Além de contribuir para aproximar os
dois países, a visita serviu para que o governo líbio reiterasse pedido para que
Saadi Kadafi, que se encontrava no Níger desde a crise que culminou na
queda de Muamar Kadafi, fosse extraditado. O Níger acabou por extraditá-lo
em março de 2014.

ECONOMIA
Panorama econômico
A economia do Níger é cindida em um setor moderno, produtor de
urânio e vinculado a economias desenvolvidas, e vários outros tradicionais,
como a agropecuária e o comércio informal. O país possui níveis muito
baixos de desenvolvimento, mesmo se tomarmos em conta o contexto da
África Ocidental. O PIB per capita nigerino – de apenas US$ 439 – é, por
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exemplo, inferior ao de todos os seus vizinhos. No ranking IDH da ONU, o
Níger ocupou, em 2013, a última posição (187ª).
Urânio
A extração de urânio é realizada por empresas multinacionais,
principalmente francesas, como a AREVA, e a atividade corresponde a
aproximadamente metade das exportações nigerinas. Em maio de 2014, o
Governo nigerino e a AREVA renovaram o contrato que permite à companhia
francesa explorar o urânio do norte do país. Setores da sociedade civil
nigerina – em particular o grupo denominado "Salvemos o Níger" se
opuseram à renovação, pois consideram que as riquezas naturais do país estão
sendo espoliadas. Por ocasião da visita do Presidente Hollande a Niamei (ver
Política Externa), foram organizados protestos contra a França, em geral, e a
AREVA, em particular.
Esse setor, embora importantíssimo para as receitas fiscais e para a
geração de divisas, não traz grande dinamismo, uma vez que gera poucos
empregos e não se vincula a outras atividades da economia.
Setores tradicionais
As atividades tradicionais possuem baixos níveis de produtividade.
Mesmo sendo responsável por mais de 30% das exportações do país, a
agropecuária, em decorrência da baixa capitalização do campo e das
condições naturais adversas, não produz o suficiente para a população local.
Grande parte das plantações agrícolas concentram-se no sul do país, próximas
ao rio Níger. O centro e o norte do território, por sua vez, caracterizam-se por
clima seco e solos pobres. Em decorrência, o país é constantemente afetado
por crises alimentares.
Dados macroeconômicos
As contas externas do Níger refletem a estrutura produtiva deficiente do
país. As exportações são pouco diversificadas e dependentes demasiadamente
da economia internacional. O Níger, ademais, tem de importar, em
quantidades consideráveis, bens de capital, combustíveis e alimentos –
praticamente tudo de que necessita. Os déficits comerciais são estruturais,
enquanto os déficits em transações correntes, impactados também pela
transferência de lucros das empresas multinacionais, só não são atingem cifras
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mais elevadas em decorrência da remessa de nigerinos que vivem no exterior
e da doação de outros países.
A política monetária nigerina, por sua vez, é determinada pelo banco
central regional (Banco Central dos Estados da África Ocidental – BCEAO),
o qual prioriza a manutenção da paridade fixa da moeda regional (Franco
CFA da África Ocidental, também utilizada pelos outros sete países do bloco)
com o Euro e o combate à inflação. O baixo índice inflacionário apresentado
pelo país nos últimos três anos é resultado dessa prioridade.
Perspectivas
Apesar das dificuldades que enfrenta, o país tem apresentado um
desempenho econômico positivo nos últimos anos. A perspectiva é que o
crescimento se mantenha nos próximos anos (o FMI projeta que o PIB do país
cresça 5,8% em 2015).
O aumento nas projeções se deve, em larga medida, à realização de
grandes projetos de exploração de petróleo (que começou a ser explorado em
2011) e urânio, sob comando, respectivamente, de capitais chineses e
franceses. Em 2011, iniciou-se a produção de petróleo no campo Agadem e a
operação da refinaria de Zinder, a primeira do país. Em Imouraren, a nova
mina de urânio da francesa AREVA deverá ser a segunda maior do mundo,
mas o início das operações, originalmente previsto para 2013, foi adiado para
2015 por motivos de segurança.
Programa de Desenvolvimento Econômico e Social (2012-2015)
Desde sua eleição, o Presidente Issoufou intenta reformar a frágil
estrutura econômica do país. O Presidente lançou o chamado Programa de
Desenvolvimento Econômico e Social (2012-5). Seus objetivos fundamentais
são a redução da vulnerabilidade externa e o aprimoramento do marco
regulatório para a exploração de urânio e petróleo, com vistas ao
aceleramento do crescimento econômico e à melhoria da condição de vida do
povo nigerino.
ANEXOS
Cronologia histórica
1960: Níger se torna independente da França.
1974: O Presidente Diori Hamani é derrubado em golpe de Estado. Instalação
de ditadura militar liderada pelo Coronel Seyni Kountché.
1987: Morte do Coronel Seyni Kountché.
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1992: Abertura política no Níger, com aprovação de nova Constituição.
1993: Realização de eleições parlamentares e presidenciais, sendo eleito
presidente Mahamane Ousmane.
1996: O Presidente Ousmane é deposto por golpe militar, liderado pelo
General Ibrahim Baré Mainassara. Já sob a vigência de uma nova carta
magna, Mainassara elege-se Presidente em pleito boicotado pela oposição.
1999: O Presidente Mainassara é assassinado por sua própria guarda
presidencial. Realização de eleições parlamentares e presidenciais. Mamadou
Tandja torna-se o novo Chefe de Estado.
2004: Tandja é reeleito para mais um mandato de 5 anos.
2010: Forças militares derrubam o Presidente Mamadou Tandja após suas
tentativas para obter terceiro mandato.
2011: Já sob a vigência de nova Constituição, eleições legislativas e
presidenciais são realizadas. Mahamadou Issoufou torna-se o novo Presidente.

Cronologia das relações bilaterais
1986: Estabelecimentos de relações diplomáticas.
2010: Visita ao Brasil da Ministra nigerina da População, de Promoção da
Mulher e da Proteção das Crianças, Sanady Techimaden Hadattan.
2012: Participação do presidente Issoufou como orador no Segmento de Alto
nível da Conferência Rio+20.
2013: Encontro entre os chanceleres Antonio de Aguiar Patriota e Mohamed
Bazoum, à margem do "Oslo Forum".
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2013: Participação da Ministra da Educação nigerina, Mariama Ehaj Ibrahim,
e do Ministro da Agricultura, Solomon Owens, no Fórum Global de Nutrição
Infantil, realizado em Salvador e intitulado "Alimentação Escolar como um
Investimento Nacional: Como Alcançar".
2013: Vinda ao Brasil do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger,
Mohammed Bazoum, ocasião em que foi assinado Memorando de
Entendimento para o Estabelecimento de Mecanismo de Consultas Políticas.
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Aviso no 323 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor LUÍS IVALDO
VILLAFAÑE GOMES SANTOS, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República
do Benim e, cumulativamente na República do Níger.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 49, de 2015
(Nº 275/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39,
combinado com o art. 46 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor OCTÁVIO HENRIQUE DIAS
GARCIA CÔRTES, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Democrática
Federal da Etiópia e, cumulativamente, na República do Djibuti e na República do Sudão do
Sul.
Os méritos do Senhor Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00274/2015 MRE
Brasília, 1 de Junho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de OCTÁVIO HENRIQUE DIAS GARCIA CÔRTES,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Democrática Federal da Etiópia e,
cumulativamente, na República do Djibuti e na República do Sudão do Sul.
2.
Encaminho, anexos, informações sobre os países e curriculum vitae de OCTÁVIO
HENRIQUE DIAS GARCIA CÔRTES para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE OCTÁVIO HENRIQUE DIAS GARCIA CÔRTES
CPF.: 842.261.967-91
ID.: 7973 MRE
Filho de Marcos Henrique Camillo Côrtes e Vera Dias Garcia Côrtes, nasce no dia 13 de dezembro, no
Rio de Janeiro/RJ
Dados Acadêmicos:
1984
Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
1985
CPCD - IRBr
1996
CAD - IRBr
CAE - IRBr, A política externa do Governo Sarney: o início de reformulação de diretrizes para a inserção
2008
internacional do Brasil sob o signo da democracia.
Cargos:
1986
Terceiro-Secretário
1992
Segundo-Secretário
1999
Primeiro-Secretário, por merecimento
2003
Conselheiro, por merecimento
2008
Ministro de Segunda Classe, por merecimento
Funções:
1986-87
Divisão de Comunicações, assistente
1987-88
Divisão de Transmissões Internacionais, assistente
1988-90
Secretaria-Geral, assessor
1990-91
Departamento de Administração, assessor
1991-95
Embaixada em Washington, Segundo-Secretário e Terceiro-Secretário
1995-97
Embaixada do Brasil em Assunção, Segundo-Secretário
1997-98
Coordenação-Geral de Modernização e Planejamento, assessor
1998-2000
Departamento do Serviço Exterior, assessor
2000-03
Gabinete do Ministro de Estado, assessor
2003
Divisão da Europa I, Chefe, substituto
2003-05
Senado Federal, Assessor de Relações Internacionais da Presidência do Senado
2005
Presidência da República, Assessor Especial de ex-Presidente da República
2005-08
Embaixada em La Paz, Conselheiro
2008-11
Embaixada em Tóquio, Ministro-Conselheiro
2011-14
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Chefe de Gabinete do Ministro
2014
Embaixada em Amã, Encarregado de Negócios em missão transitória
2014-15
Embaixada em Bagdá, Encarregado de Negócios em missão transitória
Condecorações:
2000
Ordem Nacional do Mérito, Romênia, Comendador
2001
Ordem do Mérito Naval, Brasil, Cavaleiro
2001
Medalha do Mérito Alvorada, Brasil
1959
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2002
2002
2002

Medalha do Pacificador, Brasil
Ordem de Rio Branco, Brasil, Oficial
Ordem do Mérito da Defesa, Brasil, Oficial

ROBERTO ABDALLA
Diretor do Departamento do Serviço Exterior
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos III
Departamento de África
Divisão da África - III

ETIÓPIA

INFORMAÇÃO OSTENSIVA

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 291
6

Abril de 2015
DADOS BÁSICOS SOBRE A ETIÓPIA

NOME OFICIAL:
CAPITAL:
ÁREA:
POPULAÇÃO:
IDIOMA OFICIAL:
PRINCIPAIS RELIGIÕES:
SISTEMA DE GOVERNO:
PODER LEGISLATIVO:

CHEFE DE ESTADO:
CHEFE DE GOVERNO:
CHANCELER:
PIB NOMINAL
PIB PPP:
PIB PER CAPITA :
PIB PPP PER CAPITA :
VARIAÇÃO DO PIB
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH):
EXPECTATIVA DE VIDA:
ALFABETIZAÇÃO:
ÍNDICE DE DESEMPREGO:
UNIDADE MONETÁRIA:
EMBAIXADOR EM
BRASÍLIA:
COMUNIDADE
BRASILEIRA:

República Democrática Federal da Etiópia
Adis Abeba
1.104.300 km²
90,9 milhões*
Amárico
Cristãos ortodoxos (43,5%), muçulmanos (33,9%),
protestantes (18,6%), animistas (2,6%), outras
religiões (1,4%)
República federativa parlamentarista
Parlamento bicameral. Conselho da Federação
(Yefedereshein Mikir Bete), composta por 110
membros eleitos indiretamente para mandatos de 5
anos e Conselho dos Representantes do Povo
(Yehizb Tewokayoch Mekir Bete), composta por 547
membros eleitos diretamente para mandatos de 5
anos
Presidente Mulatu Teshome Wirtu (desde 2013)
Primeiro-Ministro Hailemariam Desalegn (desde
2012)
Ministro Tedros Adhanom Ghebreyesus (desde
2012)
US$ 46 bilhões (2013, FMI)
US$ 126,7 bilhões (2013, FMI)
US$ 548 (2014, FMI)*
US$ 1533 (2014, FMI)*
9,6% (2013); 8,8% (2012); 11,3% (2011)
0,435 – 173º no ranking
(PNUD, 2013)
63,6 anos (PNUD, 2013)
39% (PNUD, 2013)
16,5% (dados oficiais do Governo etíope, 2013)
Birr
Sinknesh Ejigu
20 cidadãos

*Dados estimados pelo FMI, tendo em conta que, para tais informações, não há dados consolidados desde
2008.

INTERCÂMBIO BILATERAL BRASIL-ETIÓPIA (US$ milhões F.O.B) (fonte:
MDIC)
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Brasil→Etiópi 2006 2007
a
Intercâmbio 54,5 37,4
9
4
Exportações 54,5 37,4
5
0
Importações 0,04 0,03
54,5 37,3
Saldo
1
7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
32,9
4
32,9
1
0,03
32,8
8

47,9
2
47,8
8
0,03
47,8
4

48,4
5
48,4
2
0,03
48,3
8

34,2
8
34,2
3
0,05
34,1
8

55,3
5
55,1
8
0,17
55,0
1

62,8
1
62,7
4
0,06
62,6
8

Informação elaborada em 29 de abril de 2015, pelo Daniel Torres de Melo Ribeiro (DAF-III). Revisada pelo Conselheiro Paulo Rocha Cypriano (DAF-III).

20,7
8
20,6
4
0,14
20,5
0
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PERFIS BIOGRÁFICOS
Mulatu Teshome Wirtu

Presidente

Nasceu em 1957 na pequena vila de Arjo, no oeste da Etiópia.
Estudou na China, onde obteve bacharelado em Economia Política (1982) e
doutorado em Direito Internacional, ambos pela Universidade de Pequim.
Exerceu vários cargos no Governo etíope: Vice-Ministro do Desenvolvimento
Econômico e Cooperação, nos anos 1990; Ministro da Agricultura, em 2001;
Porta-Voz da Câmara Federal (Senado), entre 2002 e 2005. No mesmo ano, foi
nomeado Embaixador da Etiópia no Japão e, em 2006, foi designado
Embaixador na Turquia.
Em outubro de 2013, quando ainda exercia suas funções na Turquia,
foi eleito Presidente da Etiópia por voto parlamentar unânime. O TPLF
(“Frente de Liberação do Povo de Tigré”, partido majoritário) indicara o seu
nome para o pleito. Como seus predecessores, Mulatu pertence à etnia oromo,
maior etnia do país.
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HAILEMARIAM DESALEGN

Primeiro-Ministro

Hailemariam Desalegn nasceu no Distrito de Sore, sul da Etiópia, em
1949, e representa a minoria étnica wolayta. Formou-se em Engenharia Civil
pela Universidade de Adis Abeba. Obteve, em 1992, o título de Mestre em
Engenharia na Finlândia. Entre 1989 e 2000, lecionou no Instituto de
Tecnologia da Universidade de Arbaminch, na região central da Etiópia, onde
também desempenhou as funções de Vice-Reitor (1993-4) e Reitor (19942000).
Membro do Parlamento desde 1995, ocupou diversas posições
políticas importantes, como a de presidente do Partido Movimento
Democrático dos Povos Etíopes do Sul (SEPDM) – um dos quatro partidos
membros da coligação governamental que detém o poder na Etiópia (Frente
Democrática Revolucionária Popular da Etiópia - EPRDF) – e de membro do
Comitê Executivo do EPRDF. Assumiu o cargo de Ministro dos Negócios
Estrangeiros e Primeiro-Ministro Adjunto em 5 de outubro de 2010. Com a
morte do então Primeiro-Ministro Meles Zenawi (agosto de 2012), após ocupar
o cargo de Primeiro-Ministro interino, foi confirmado (21/9/2012) no cargo de
Primeiro-Ministro, até maio de 2015, quando se realizarão novas eleições
legislativas.
Desalegn avistou-se com a Presidenta Dilma Rousseff, por ocasião
de sua visita à Etiópia, em maio de 2013. O então Ministro Antonio Patriota
igualmente manteve encontros com Desalegn, então Ministro dos Negócios
Estrangeiros, à margem da 66ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em
setembro de 2011, e durante sua visita oficial à Etiópia, em abril de 2012.
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TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS

Ministro dos Negócios Estrangeiros

Tedros Adhanom Ghebreyesus nasceu em 1965, em Mekelle, na
região do Tigré. Graduou-se em Biologia pela Universidade de Asmara, em
1986. Cursou mestrado em Imunologia e Doenças Infecciosas, pela
Universidade de Londres, completando-o em 1992. Também detém título de
Doutor (PhD) em Saúde Comunitária pela Universidade de Nottingham (2000).
É pesquisador reconhecido internacionalmente na área da malária.
Servidor de carreira do Ministério da Saúde, ocupou vários cargos
técnicos antes de tornar-se Ministro da Saúde, em 2005. Também fez parte, até
2009, da Força-Tarefa de Alto Nível para Financiamentos Inovadores para os
Sistemas de Saúde, órgão copresidido pelo então presidente do Banco Mundial,
Robert Zoellick e pelo ex-Primeiro-Ministro britânico Gordon Brown.
Foi nomeado para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros em
29 de novembro de 2012, em substituição a Hailemarian Desalegn, que passou
a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro.
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RELAÇÕES BILATERAIS

A Etiópia vem-se constituindo, nos últimos anos, como importante
parceiro brasileiro na região do Chifre da África. Por abrigar a sede da União
Africana, Adis Abeba projeta-se como capital diplomática da África, além de
exercer relevante papel para a estabilidade em seu entorno regional. O país tem
apresentado, ademais, elevadas taxas de crescimento, convertendo-se em uma
das economias mais dinâmicas da África Oriental.
Em maio de 1951, foi criada a Legação do Brasil junto ao Império da
Etiópia, com sede no Cairo. Em 1956, a Embaixada do Brasil em Beirute
passou a exercer ação cumulativa da Legação. Nos anos 1960, a representação
brasileira foi elevada à categoria de Embaixada, passando a ter sede em Adis
Abeba. Ao final daquela década, contudo, a Embaixada brasileira na Etiópia foi
desativada.
Até a década de 2000, haviam sido esparsas as visitas de alto nível
entre os dois países. Cabe ressaltar a visita do Imperador Haile Selassie (19301974) ao Brasil em 1960, no governo de Juscelino Kubitschek. Em meio à
visita, houve tentativa frustrada de golpe de Estado na Etiópia.
As relações com a Etiópia ganharam impulso após a reabertura da
Embaixada do Brasil em Adis Abeba, em fevereiro de 2005. O objetivo da
reabertura da Embaixada brasileira foi tanto o de fortalecer as relações com a
Etiópia quanto o de promover o diálogo do Brasil com a União Africana (UA).
Em março daquele ano, o então Ministro Celso Amorim realizou visita de
trabalho a Adis Abeba, acompanhado de delegação integrada por
representantes do Ministério da Saúde, da EMBRAPA e do setor privado
brasileiro. O Ministro manteve audiências com seu homólogo etíope, Seyoum
Mesfin, com o então Presidente da Comissão da União Africana, Alpha Oumar
Konaré, e com o Secretário-Executivo da Comissão Econômica das Nações
Unidas para a África (que também tem sede em Adis Abeba).
A Etiópia, por sua vez, abriu Embaixada residente no Brasil em
fevereiro de 2011, hoje a única representação etíope na América Latina. A
iniciativa denota a expectativa etíope com relação ao Brasil, atualmente
identificado como importante parceiro emergente, ao lado de China e Índia. A
Etiópia vê na cooperação com o Brasil importante instrumento para viabilizar o
seu desenvolvimento, particularmente nas áreas agrícola, energética, e de
infraestrutura, bem como no fortalecimento de suas políticas públicas sociais.
Desde a abertura da missão etíope em Brasília, os contatos de alto
nível tornaram-se mais frequentes. O Subsecretário-Geral de Assuntos
Políticos-III do Itamaraty, Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto,
visitou Adis Abeba regularmente como representante brasileiro nas Cúpulas da
União Africana (janeiro de 2011, janeiro de 2012, julho de 2012, janeiro e
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maio de 2013), bem como no funeral do então Primeiro-Ministro Meles
Zenawi, em agosto de 2012. Nessas ocasiões, manteve encontros bilaterais com
altas autoridades etíopes.
Em abril de 2012, o então Ministro Antônio Patriota realizou visita
oficial à Etiópia. Na ocasião, o Chanceler brasileiro foi recebido pelo então
Primeiro-Ministro Meles Zenawi e manteve encontro de trabalho com seu
homólogo etíope e atual Primeiro-Ministro, Hailemariam Desalegn. O
Chanceler etíope manifestou interesse em atrair investimentos brasileiros,
principalmente para projetos de infraestrutura, energia e mineração. Foram
discutidas, ainda, questões regionais e multilaterais, com destaque para a
situação na Somália, no Sudão e Sudão do Sul, e na Eritreia.
Durante a visita, foram também assinados cinco atos bilaterais, entre
os quais se destaca o Acordo de Cooperação Técnica, ainda em tramitação no
Executivo. Quando em vigor, o Acordo deverá contribuir para a alavancagem
do grande potencial de cooperação existente entre os dois países,
principalmente nas áreas de agricultura, combate à pobreza e à fome,
biocombustíveis e saúde.
Marco importante do relacionamento bilateral recente foi a visita da
Presidenta Dilma Rousseff a Adis Abeba, em maio de 2013, por ocasião das
comemorações do Jubileu de Ouro da União Africana. Tratou-se da primeira
visita de um Chefe de Estado brasileiro à Etiópia. Na ocasião, foram
celebrados, quatro novos atos bilaterais, entre os quais se destacam Acordo de
Cooperação Educacional e Acordo de Cooperação em Ciência, Tecnologia e
Inovação, bem como Acordo de Serviços Aéreos. Os instrumentos encontramse, atualmente, em tramitação no Executivo, para posterior envio ao Congresso
Nacional.
Em julho de 2013, iniciou-se a rota aérea Adis-Abeba-São Paulo,
operada pela Ethiopian Arilines. A abertura do voo pela empresa estatal etíope
constitui gesto de confiança nas relações com o Brasil. Trata-se do primeiro
voo comercial a conectar a África Oriental ao Brasil.
Embora as relações com a Etiópia tenham experimentado inédito
processo de adensamento nos últimos dez anos, há vasto espaço para a
ampliação e diversificação do relacionamento bilateral, em especial no âmbito
da cooperação técnica e nos planos econômico-comercial e do diálogo político.
Há perspectivas de parcerias sólidas no campo da cooperação
técnica, com destaque para a agricultura, os biocombustíveis e a troca de
experiência na formulação e implementação de políticas sociais. Vale ressaltar
que, por abrigar a sede da União Africana, qualquer projeto de sucesso
desenvolvido na Etiópia tende a ter maior visibilidade e repercussão junto a
outros países africanos.
A cooperação em agricultura, nesse contexto, é especialmente

298 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015
14

relevante para a Etiópia, tendo em vista a vulnerabilidade do país às
intempéries naturais e a necessidade de fortalecer a segurança alimentar no
país. Nesse contexto, tem-se desenvolvido parceria entre a Embrapa o Instituto
Etíope de Pesquisa Agrícola (EIAR). Após visita de delegação do EIAR, em
fevereiro de 2012, ao Brasil, o Governo etíope apresentou, em março daquele
ano, proposta de cooperação nas áreas de solos ácidos, manejo sustentável de
florestas, pecuária, mecanização, produção de frutas e legumes, algodão e
cana-de-açúcar.
Acordou-se, na ocasião, o desenvolvimento de projetos de
cooperação que contemplassem, inicialmente, os temas de solos ácidos e
manejo sustentável de florestas. Após mais de um ano de negociações, em
dezembro de 2013, foram assinados os projetos de cooperação: "Apoio técnico
ao manejo de solos ácidos para uso agrícola", e "Fortalecimento da Capacidade
Técnica Etíope na Exploração e Manejo Sustentável de Florestas".
O início da execução do projeto em Manejo de Florestas, com o
envio de técnicos brasileiros para a realização da primeira atividade em Adis
Abeba, está previsto para ocorrer em maio de 2015.
Há, igualmente, a possibilidade de o Brasil vir a exercer importante
papel no projeto de expansão do setor sucroalcooleiro da Etiópia, uma das
prioridades estabelecidas pelo Plano de Transformação e Crescimento do
governo etíope (plano de desenvolvimento econômico do governo para o
período de 2011 a 2015).
O lado etíope tem manifestado grande interesse em contar com a
cooperação brasileira para estruturar sua produção de etanol, vista como
alternativa à elevada dependência etíope de importações de combustíveis
fósseis. Em abril de 2015, missão da "Petroleum & Natural Gas Development
Enterprise", estatal etíope atuante na área de energia, realizou visita de estudos
ao Brasil, com vistas a conhecer unidades de produção de etanol, bem como
manter encontros com autoridades brasileiras.
Vinculado à questão agrícola, encontra-se o combate à fome e à
pobreza. Os programas de transferência de renda e combate à pobreza
brasileiros, como o Bolsa-Família e o Fome Zero têm atraído especial interesse
das autoridades etíopes.
Desde 2012, a Etiópia é parte do programa PAA África (“Purchase
from Africans for África”). Trata-se de iniciativa conjunta entre o Brasil, a
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e
Programa Alimentar Mundial de Alimentos (PMA), com o apoio do Reino
Unido, para promover as compras locais de alimentos como instrumento de
sustentabilidade da assistência alimentar.
O programa é parte da Cooperação Humanitária Brasileira para
países em situação de crise alimentar e busca contribuir para uma transição
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sustentável das doações de alimentos para a recuperação das capacidades
produtivas agrícolas nacionais, fortalecimento dos mercados locais de
alimentos e a introdução de programas regulares de assistência alimentar,
principalmente alimentação escolar.
Ao final da 1ª fase do programa, em agosto de 2013, 8700 estudantes
etíopes em sete escolas primárias foram beneficiários dos alimentos produzidos
por 1.600 agricultores etíopes participantes da iniciativa. A segunda fase do
Programa, iniciada ainda em agosto de 2013 e com duração estimada em 3
anos e meio, prevê que cerca de 9200 alunos sejam beneficiados com cerca de
2 milhões de refeições. Espera-se também que 1,5 mil agricultores sejam
envolvidos em atividades de fortalecimento de produção e terão seus produtos
adquiridos para as atividades de alimentação escolar.
No âmbito da cooperação humanitária prestada pelo Governo
brasileiro, deve-se registrar a contribuição de US$ 300 mil ao Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), para atender
refugiados do conflito somali na Etiópia, em 2011, bem como doação, naquele
mesmo ano, de US$ 100 mil ao Fundo de População das Nações Unidas para
desenvolvimento, na Etiópia, de projeto de prevenção às diferentes formas de
violência sexual, entre mulheres e meninas deslocadas em zonas de conflito.
Também em 2011, a Etiópia foi incluída entre os beneficiários da Lei
12.429/2011, que autoriza o poder Executivo a doar, por meio do PMA,
estoques públicos de alimentos para assistência humanitária. Naquele ano,
foram doadas 500 toneladas de feijão, no valor de cerca de US$ 445 mil. Em
2012, foram enviadas à Etiópia 21.500 toneladas de arroz, com valor estimado
em mais de 10 milhões de dólares. No ano seguinte, foram doadas 1.500
toneladas de arroz, no valor de pouco mais de US$ 700 mil dólares.
ASSUNTOS CONSULARES

A comunidade brasileira na Etiópia é atendida pela Embaixada do
Brasil em Adis Abeba. Não há consulados honorários. A comunidade brasileira
na Etiópia é estimada em 20 cidadãos. Não há registro de brasileiros presos na
jurisdição da Embaixada em Adis Abeba em 2014/2015.
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OFICIAIS

Etiópia

Não há registro de empréstimos oficiais brasileiros concedidos à
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Histórico
O território que hoje constitui a Etiópia era dividido em vários
reinos, dos quais o Império Aksumita, que atingiu seu apogeu no século I a. C.,
foi o mais notável. O Cristianismo foi adotado como religião oficial em
princípios do século IV d.C., o que faz da Etiópia a nação cristã mais antiga do
mundo, após a Armênia.
No final do século XIX, consolidou-se na região uma única
monarquia, sob o Imperador Menelik I. Desde 1870, a região passou a ser
cobiçada pela Itália, que procurava juntar-se às demais potências europeias na
corrida pela repartição da África. Em 1896, os italianos estabeleceram uma
colônia na região da atual Eritreia. No entanto, não conseguiriam conquistar a
Etiópia, tendo sido derrotados pelas forças do Imperador Menelik II na batalha
de Adwa.
Em 1930, Haile Selassie assumiu o trono etíope, logo se defrontando
com nova ofensiva expansionista da Itália. Os etíopes não resistiriam às tropas
de Benito Mussolini e o país seria ocupado entre 1936 e 1941. Com o apoio de
tropas britânicas, forças nacionalistas etíopes expulsaram os italianos em 1941,
e Selassie pôde reassumir o trono. A Etiópia permaneceu, assim, um dos
poucos países da África que jamais foram colonizados por potência europeia.
Em 1952, criou-se a Federação da Etiópia e Eritreia, à qual se seguiu
a anexação do segundo país pelo primeiro, em 1962. O Imperador Selassie
empreendeu uma série de reformas para modernizar o Estado, mas o
envolvimento da Etiópia numa disputa territorial com a Somália, bem como
sucessivas revoltas de camponeses, desgastaram o regime progressivamente.
No final dos anos 1960, o quadro era de descontentamento generalizado,
alimentado por altas taxas de inflação, desemprego e estagnação econômica.
O fracasso do regime imperial de Haile Selassie em lidar com os
problemas da Etiópia tornou-se evidente com a seca de 1973, quando se calcula
que cerca de 300 mil pessoas tenham morrido de inanição. Incontáveis
acusações de corrupção, além da incapacidade do Governo de reverter a crise
econômica, conduziram o regime a seus limites máximos de impopularidade.
Em fevereiro de 1974, greves generalizadas na capital e rebeliões nas Forças
Armadas forçaram a renúncia do Primeiro-Ministro Aklilu Wold, no cargo
desde 1961.
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O Derg
Em 1974, o Imperador foi deposto, vindo a morrer menos de um ano
depois. Assumiu o poder um governo militar, controlado pelo Conselho
Administrativo Militar Provisório (PMAC) ou "Derg", nome amárico para
"comitê", integrado por 120 membros egressos das Forças Armadas.
Após período de conflitos internos, que culminou no assassinato do
Presidente do Conselho e Chefe de Estado, General Aman Andon, o Derg
consolidou-se na vanguarda da revolução e, por influência de intelectuais de
esquerda retornados do exílio, anunciou, em dezembro de 1974, sua opção pelo
modelo socialista, aproximando-se da União Soviética e de Cuba. Dois meses
depois, mais de cem companhias estrangeiras foram nacionalizadas ou
parcialmente ocupadas. Após longo debate interno, o Derg optou pela linha
marxista-leninista adotada pelo All Ethiopia Socialist Mouvement ou "Me’ei
Sone", partido apoiado pelo Vice-Presidente, Coronel Mengistu Haile Mariam,
favorável à manutenção do regime militar.
Em consequência, o Partido Revolucionário do Povo da Etiópia
(EPRP), também socialista, que defendia o estabelecimento de governo popular
civil, bem como a autodeterminação da Eritreia, passou à oposição. No final de
1976, a deterioração da situação política levou o regime a lançar ofensiva total
contra o EPRP, dando início ao período conhecido como "terror vermelho".
Em fevereiro de 1977, após eliminar a dissidência interna no Derg, contrária ao
endurecimento do regime, Mengistu assumiu a Presidência e intensificou a
repressão.
Com a eliminação do EPRP, a oposição refugiou-se na região do
Tigré, no norte do país, estabelecendo a Frente de Libertação do Povo do Tigré
(TPFL), que se aliou aos separatistas eritreus e juntou-se à luta de guerrilha
contra o governo estabelecido em Adis Abeba. Enquanto isso, o Derg procurou
consolidar a revolução socialista, mediante a criação, em 1984, do Partido dos
Trabalhadores da Etiópia, modelado no Partido Comunista soviético. Em 1987,
foi promulgada nova Constituição, instituindo a República Democrática da
Etiópia. A partir de 1989, o afastamento do aliado soviético resultou no
progressivo enfraquecimento do regime. As forças rebeldes do Tigré (TPFL),
incorporadas à coligação "Frente Democrática Revolucionária Popular da
Etiópia" (EPRDF) e aliadas aos separatistas da Eritreia, passaram então a obter
vitórias sucessivas e lançaram ofensiva decisiva contra o regime em 1991.
Em maio daquele ano, os insurgentes conquistaram Adis Abeba e
assumiram o poder, estabelecendo governo de transição liderado pelo
comandante do TPFL, Meles Zenawi. Mengistu refugiou-se no Zimbábue,
onde se encontra até hoje.
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A Ascensão do EPRDF e o atual Sistema Político da Etiópia
Em julho de 1991, durante conferência de paz patrocinada por EUA
e Reino Unido, acordou-se a independência da Eritreia, formalizada mediante
referendo em 1993. No plano interno, iniciou-se processo de descentralização,
concedendo-se maior autonomia às regiões administrativas do país. Em 1995,
realizaram-se eleições para as assembleias e governos locais, com ampla
vitória da EPRDF. Paralelamente, o governo de transição iniciou programa de
reformas econômicas com o objetivo de restabelecer uma economia de
mercado e reintegrar o país à economia mundial.
Desde então, a coligação agrupada em torno da EPRDF tem exercido
o controle da política etíope. Apesar de ser composta por dois partidos cujas
bases étnicas são majoritárias (OPDO, cuja etnia Oromo representa 35% da
população, e ANDM, da etnia amara, 27% dos etíopes), a coligação vinha
sendo, até recentemente, controlada pelo partido "Frente de Libertação do Povo
do Tigré" TPFL (compõem a etnia tigré 6,1% da população do país). O
Primeiro-Ministro Meles Zenawi (TPFL), comandou o país desde 1991 até sua
morte, em 2012.
O sistema político etíope baseia-se na repartição do poder entre nove
regiões administrativas delimitadas segundo critérios étnicos (Tigré, Oromia,
Amara, Estado dos Povos do Sul, Somali, Afar, Benshangul-Gumaz, Gambela
e Harar), duas municipalidades (Adis Abeba e Dire Daua) e um Parlamento
forte, integrado por uma câmara baixa com 547 representantes (Conselho de
Representantes do Povo) e pelo Senado com 110 assentos (Conselho Federal).
Os Representantes do Povo são eleitos por voto popular direto, para mandatos
de 5 anos, enquanto os membros do Conselho Federal são escolhidos pelos
conselhos das regiões administrativas igualmente para mandato de 5 anos.
O Presidente da República exerce funções protocolares, sendo
designado pelo Parlamento para mandato de 6 anos. O Chefe de Governo e
mandatário de fato, igualmente designado pelo Parlamento, é o PrimeiroMinistro.
A Constituição, promulgada em agosto de 1995, formalizou o atual
sistema de "federalismo étnico", concedendo ampla autonomia às regiões
administrativas, inclusive o direito de votar pela secessão. Na prática, as
regiões estão fortemente submetidas ao controle financeiro e político do
Governo central.
O Governo de Meles Zenawi (1991-2012)
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Meles Zenawi, que já chefiava o Governo etíope desde 1991, foi
eleito Primeiro-Ministro em 1995 e permaneceu no poder até sua morte, em
agosto de 2012. Em 2000, foram realizadas novas eleições, que reconfirmaram
a EPRDF no Governo.
Em maio de 2005, o EPRDF obteve nova vitória nas eleições, o que
permitiu a Meles Zenawi manter-se no cargo de Primeiro-Ministro. A
oposição, embora tenha aumentado sua participação no Parlamento,
conquistando 171 das 547 cadeiras, contestou o resultado das eleições. Os
representantes da oposição recusaram-se a assumir os assentos conquistados.
Manifestações de rua contrárias ao resultado, por sua vez, foram reprimidas
tendo resultado na ocorrência de cerca de 200 mortes entre os manifestantes e
milhares de detenções, entre as quais, importantes lideranças oposicionistas.
Em 2006, a Justiça etíope começou a conceder “perdão”, paulatinamente, a
parcela desses presos.
Analistas têm apontado a desarticulação da oposição, após os
protestos de 2005, como importante fator para a expressiva vitória do EPRDF
nas eleições de 2010. O partido conquistou 499 das 547 cadeiras do Parlamento
Federal. A oposição conseguiu apenas duas cadeiras e os assentos restantes
ficaram com membros de partidos aliados à EPRDF. O resultado das eleições
continuou a permitir a manutenção de Meles Zenawi no poder.
Em setembro de 2011, o governo etíope deteve importantes políticos
de partidos de oposição e jornalistas supostamente envolvidos em atividades
terroristas. As detenções ocorreram três meses após o Governo etíope editar lei
específica sobre anti-terrorismo, por meio da qual foram declaradas
organizações políticas terroristas os partidos de oposição “Ginbot 7”, a “Frente
de Libertação de Oromo" e a "Frente Nacional de Libertação de Ogaden".
Durante o período em que Zenawi esteve à frente do país, obteve-se
relativa estabilidade política. Analistas e organizações não-governamentais,
contudo, apontam para o crescimento das restrições às liberdade individuais no
país, sobretudo após os protestos de 2005. Em paralelo aos desenvolvimentos
políticos, o período, em especial a década de 2000, também foi caracterizado
por elevadas taxas de crescimento (acima de dois dígitos entre 2004 e 2008).
Etiópia pós-Zenawi
Com a morte de Zenawi (ago/2012), a Etiópia passou por importante
teste de transição política. Devido à baixa participação relativa de etnias
majoritárias na coligação governista, alguns analistas chegaram a alertar para o
risco de violenta disputa interna para a escolha do novo PM. Adotou-se,
contudo, saída legalista, em processo estável e pacífico. Tratou-se da primeira
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transição pacífica no país nos últimos 80 anos.
Em set/2012, o Vice-Primeiro Ministro Hailemariam Desalegn, de
partido de minoria étnica do sul do país (SEPDM), foi confirmado como novo
PM até 2015, quando serão realizadas novas eleições. A confirmação de
Desalegn no cargo contou com o apoio de potências ocidentais, e, atém
mesmo, de setores da oposição etíope, que defenderam a posse imediata de
Desalegn.
Em novembro de 2012, o Parlamento aprovou reforma ministerial
proposta por Desalegn. Foram criados, ademais, três cargos de Vice-Primeiro
Ministro, os quais passaram a ser responsáveis pela coordenação do trabalho de
vários ministérios agrupados em: a) Economia, Tecnologia, Informação e
Comunicações; b) Governança e Serviços Públicos; e c) Temas Sociais e
Educação. Alguns ministérios, contudo, seguem respondendo diretamente ao
Primeiro-Ministro, que também ficaria encarregado da supervisão das
principais obras de infraestrutura em andamento no país.
A reforma deveu-se, principalmente, a uma redistribuição mais
equânime de poder dentro da coligação governista. Cada um dos três principais
partidos regionais que compõem a coalizão (TPFL, OPDO e APDM) passou a
ter um Vice-Primeiro-Ministro, enquanto o cargo de Primeiro-Ministro está nas
mãos de um representante da Região Sul.
A transição no país foi completada, em outubro de 2013, com a
eleição, pelo Parlamento, de Mulatu Teshome como novo Presidente etíope,
em substituição a Girma Woldegiorgis, que permaneceu no cargo por 12 anos.
Como seu antecessor, Teshome pertence à etnia Oromo, a maior do país.
Desalegn e representantes da coalizão governista têm defendido o
caráter de continuidade do atual governo. Continuou prioritário, nesse
contexto, a implementação do plano quinquenal etíope ("Plano de
Transformação e Crescimento da Etiópia") para o período 2010-2015. O
Governo tem atribuído particular atenção ao desenvolvimento agrícola e a
continuidade dos grandes projetos de infraestrutura, bem como enfatizado a
necessidade de melhora na qualidade da educação e na prestação de serviços.
Eleições legislativas de 2015
Em conformidade com o calendário eleitoral vigente, a Etiópia
realizará, no próximo dia 24 de maio, eleições parlamentares. Analistas
políticos têm indicado que a desarticulação da oposição deverá contribuir,
novamente, para ampla vitória da EPRDF e de seus aliados. Novas
agremiações opositoras que se têm organizado por meio de redes sociais e vêm
atraindo setores da juventude urbana não deverão, segundo esses mesmos
analistas, ter impacto significativo nas eleições.
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Uma vez formado, o novo parlamento deverá decidir sobre a
nomeação de novo Primeiro-Ministro. Até o momento, não houve indicação da
EPRDF sobre prováveis nomes para o cargo. Avalia-se como provável a
recondução do atual Primeiro-Ministro.
Analistas têm apontado como os principais desafios que o novo
Governo deverá enfrentar no plano político a necessidade de acomodar as
principais etnias etíopes no poder, bem como atender à crescente insatisfação
de certos segmentos da população com políticas identificadas como restritivas
às liberdades civis.
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POLÍTICA EXTERNA

A Etiópia segue uma política externa pragmática, voltada para a
preservação de sua integridade territorial e para seu desenvolvimento
socioeconômico. Por abrigar a sede da União Africana (UA) e da Comissão
Econômica das Nações Unidas para a África (UNECA) em Adis Abeba, a
Etiópia é tida como a capital diplomática da África.
Cercado de focos de tensão, o país busca projetar-se como uma “ilha
de estabilidade” na região do Chifre da África e tem privilegiado o
relacionamento com parceiros dispostos a prestar-lhe ajuda econômica ou
militar, bem como cooperação técnica.
O papel da Etiópia nos processos de promoção e manutenção da paz
e segurança no Chifre da África vem sendo amplamente reconhecido pelos
países ocidentais como crucial para os resultados alcançados até o momento. A
Etiópia constitui, ademais, importante contribuinte de militares e policiais para
operações de manutenção da paz da ONU, com cerca de 6.600 etíopes servindo
em 5 diferentes missões.
O engajamento no processo de transição na Somália, a mediação
para o fim da crise no Sudão do Sul, a luta contra o extremismo e o terrorismo,
entre outras frentes de atuação etíopes, têm sido recompensadas com vultosos
auxílios ao plano de desenvolvimento. A Etiópia figura entre os países que
mais recebem auxílio externo no continente, tendo recebido US$ 3,8 bilhões
em ajuda oficial ao desenvolvimento, em 2013. O valor representou, naquele
ano, cerca de 8% da Renda Nacional Bruta etíope.
Além das relações com os tradicionais doadores internacionais, a
Etiópia tem privilegiado o relacionamento com os grandes países emergentes
(Brasil, China e Índia), considerados potencialmente estratégicos para a
alavancagem de seu desenvolvimento econômico e social.
Histórico
Durante o reinado de Haile Selassie (1930-1974), a Etiópia buscou
inserir-se no Bloco Ocidental e manter relacionamento privilegiado com os
EUA. O golpe de 1974 marcou o início de um processo de afastamento
progressivo do Ocidente, com o estabelecimento do Derg, regime de inspiração
socialista. A tomada do poder pelo Coronel Mengistu Mariam (1977) e as
violações dos direitos humanos perpetradas em seu regime induziram os EUA
a reduzirem a ajuda econômica e a suspenderem a cooperação militar com a
Etiópia. No mesmo ano, tropas da Somália invadiram a região de Ogaden, ao
leste da Etiópia, considerada pelo Governo somali como parte do seu território.
A URSS, que procurava consolidar sua esfera de influência na região e que, até
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então, sustentava o regime da Somália, passou a apoiar a Etiópia, país que se
tornou o principal aliado de Moscou no Chifre da África. Graças à ajuda militar
soviética e cubana, a invasão somali foi repelida, passando o Derg a concentrar
esforços no combate ao separatismo eritreu e aos movimentos rebeldes
contrários ao regime.
Reaproximação dos EUA
A Etiópia permaneceria na órbita soviética até o final da década de
1980, quando a perestroika, a glasnost e a subsequente dissolução da URSS
levariam ao fim da parceria estratégica entre os dois países. A deposição do
regime de Mengistu, em 1991, e a retirada da URSS da região ocasionaram
nova mudança de rumo na política externa etíope, que voltou a privilegiar o
relacionamento com os EUA. A Etiópia tornou-se, desde então, um dos
maiores recipiendários da ajuda bilateral norte-americana na África subsaariana
(cerca de US$ 1 bilhão anuais).
Durante o conflito de fronteira com a Eritreia, entre 1998 e 2000,
Etiópia e EUA distanciaram-se novamente. Tal situação, entretanto, seria
revertida a partir dos atentados de 11/9, quando Adis Abeba passou a ser vista
como aliada-chave dos EUA na “guerra contra o terror”, devido,
principalmente, a sua posição estratégica no Chifre da África. Operações
conjuntas nos planos militar e de inteligência foram intensificadas, como a
força conjunta de 1800 soldados etíopes e americanos aquartelados no Djibuti.
A intervenção etíope na Somália, em 2006, com o objetivo de minar a ação de
forças islâmicas consideradas extremistas, ajudou a cimentar as relações com
os Estados Unidos.
Em outubro de 2011, foi noticiada a existência de base militar norteamericana na Etiópia, para o lançamento de aviões não tripulados ("drones"),
munidos de armamento, com o objetivo de combater grupos radicais em
território somali.
Em que pese o bom relacionamento mantido com a Etiópia,
autoridades norte-americanas vêm manifestando, desde o Governo Zenawi, o
desejo de reformas na área de direitos humanos. Nos últimos anos, Washington
tem elevado o tom das críticas ao país nessa área. Em março de 2014, relatório
anual de monitoramento de direitos humanos, produzido pelo Departamento de
Estado, incluiu a Etiópia entre os países com riscos às liberdades civis.
Apesar das divergências na área dos direitos humanos, analistas
apontam, contudo, que os EUA seguem privilegiando a cooperação com a
Etiópia, dado seu papel fundamental na estabilidade política e no combate ao
terrorismo no Chifre da África.
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Relações com a China
A China constitui, atualmente, o principal parceiro comercial etíope,
com um volume de comércio total de cerca de US$ 5,5 bilhões, em 2014, dos
quais mais de US$ 5 bilhões referentes a importações de produtos chineses. O
déficit comercial com a China tem sido compensado pela concessão de créditos
ao país. O país asiático desponta como o maior provedor de financiamentos à
Etiópia (cerca de 60% do total de empréstimos angariados por Adis Abeba). Os
recursos subsidiados obtidos pela Etiópia são direcionados, principalmente,
para projetos de infraestrutura levados a cabo por empresas chinesas, em
especial nos setores agrícola, de infraestrutura e de energia. Além da concessão
de financiamentos, a China vem despontando como importante investidor no
país. Destaca-se, nesse contexto, a instalação na Etiópia de fábricas
automotivas e de equipamentos agrícolas de origem chinesa. Registros do
Governo etíope indicam que, entre 1998 e 2012, o volume de investimentos
chineses no país montou a US$ 2,4 bilhões, perfazendo cerca de 5% do PIB do
país.
O elevado fluxo do comércio bilateral, bem como a grande
concessão de crédito e investimentos torna a China uma prioridade natural para
a diplomacia etíope. Nesse contexto, os dois países vêm passando por processo
de grande intensificação do relacionamento, que se tem refletido em grande
número de visitas bilaterais de parte a parte, com destaque para a visita de
Desalegn a Pequim, em 2013, e a visita do Primeiro-Ministro chinês Li
Keqiang à Etiópia, em maio de 2014.
Questão da Bacia do Nilo / Egito
A questão do aproveitamento das águas da Bacia do Nilo é central
para a política externa da Etiópia, uma vez que o país investe em uma série de
projetos de irrigação e aproveitamento hidrelétrico, de caráter estratégico para
seu desenvolvimento socioeconômico.
Egito e Sudão temem, nesse contexto, a redução da vazão do trecho
do Nilo que percorre seus territórios. Os dois países afirmam ter direitos
históricos ao uso do rio Nilo, baseado em acordo egípcio-sudanês firmado em
1959.
A divisão estabelecida, contudo, tem sido questionada pela Etiópia e
por outros Estados da bacia do Nilo, que não participaram do acordo. Esses
países têm advogado a revisão das quotas do Nilo, consideradas injustas. Em
1999, os então dez Estados da bacia hidrográfica formaram a Iniciativa da
Bacia do Nilo, parceria que visa a estimular a cooperação no uso da água
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comum. Em 2010, à revelia de Egito e Sudão, a Etiópia e outros quatro países
da bacia hidrográfica (Quênia, Tanzânia, Ruanda e Uganda) firmaram o
Acordo-Quadro de Cooperação da Bacia do Nilo. O instrumento almeja
estabelecer um novo regime internacional para a Bacia do Nilo.
Nesse contexto, o Egito, que tem no Nilo 95% de seu abastecimento
de água e em cujas margens concentram-se 92% das terras aráveis do país, e,
em menor escala, o Sudão,= têm acompanhado com especial preocupação a
construção, iniciada em 2011, da "Usina Hidrelétrica do Grande Renascimento
Etíope", no Nilo Azul, principal tributário do Nilo. A hidrelétrica, quando
finalizada, será a maior do continente, com capacidade geradora de cerca de 6
mil Megawatts. Nas últimas semanas antes de sua deposição, em junho de
2013, o então Presidente egípcio Mohamed Morsi, por ocasião do anúncio
etíope do início da transposição de afluente do Nilo para a construção da
hidrelétrica, chegou a ameaçar com guerra a Etiópia, caso prosseguisse com a
construção da usina.
Após a queda de Morsi, contudo, o Egito passou a adotar maior
moderação em relação à questão. Em seu discurso de posse, em junho de 2014,
o Presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sissi afirmou que não permitiria que a
questão gerasse fissuras no relacionamento entre Egito e Etiópia. Em março de
2015, Egito, Sudão e Etiópia assinaram, em Cartum, Declaração de Princípios
sobre a Hidrelétrica. Entre as disposições mais relevantes da declaração
encontram-se o prazo de quinze meses para a finalização de acordos sobre o
primeiro enchimento da barragem e sobre as políticas de operação anual da
Hidrelétrica, bem como a adoção do princípio de solução pacífica de quaisquer
disputas. Em seguimento, o Presidente Al-Sissi realizou histórica visita de
Estado à Etiópia.
Sudão e Sudão do Sul
O relacionamento bilateral com o Sudão já foi tenso, com acusações
por parte das autoridades de Cartum de que Adis Abeba apoiava a guerrilha do
Exército de Libertação do Povo do Sudão (SPLA), braço armado do
Movimento de Libertação do Sudão (SPLM), principal força política do Sudão
do Sul.
A relação entre os dois países deu um salto qualitativo em 2003,
quando a Etiópia concordou em resolver uma longa disputa fronteiriça com o
Sudão e desocupar a região em litígio. O Sudão, por sua vez, ofereceu
melhores condições de acesso à cidade portuária Port Sudan. A mediação da
Etiópia nas negociações do Acordo Abrangente de Paz, em 2005, entre o Norte
e o Sul do Sudão, e, mais recentemente, o engajamento do país na UNISFA
(Força Interina de Segurança das Nações Unidas para Abyei, região disputada
por Sudão e Sudão do Sul), composta em sua maioria por militares etíopes
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(cerca de 4000 tropas), contribuíram significativamente para a distensão nas
relações bilaterais.
Para Adis Abeba, a estabilização da região é estratégica, uma vez
que o petróleo do Sudão e do Sudão do Sul é um importante fator no
crescimento etíope. Em setembro de 2012, foi assinado acordo entre Sudão do
Sul, Etiópia e Djibuti para a construção de oleoduto ligando o Sudão do Sul ao
Djibuti, via Etiópia, ao custo inicial de US$ 3 bilhões.
A eclosão de conflito civil no Sudão do Sul, em dezembro de 2013,
tem levado a Etiópia a apoiar os esforços de mediação conduzidos pela IGAD
(Intergovernmental Authority on Development), com vistas a alcançar solução
de compromisso entre as facções beligerantes que permita a cessação das
hostilidades e a formação de Governo de unidade nacional. Até o momento,
contudo, a mediação do organismo, apesar de seguidos acordos assinados em
Adis Abeba entre as partes beligerantes, não obteve resultados concretos para a
pacificação do país.
Relações Etiópia-Eritreia
Após quase três décadas de luta para obter a autonomia, a Eritreia
tornou-se independente da Etiópia em 1993. A partir de 1990, a aliança
estratégica entre o EPRDF e o movimento separatista eritreu foi fundamental
para a queda do Derg. Com a independência da Eritreia, Asmara e Adis Abeba
passaram a manter relacionamento amigável, motivados pela interdependência
econômica, chegando inclusive a manter uma moeda comum. Em 1997, a
Eritreia decidiu adotar moeda própria, o nafka. Essa medida aumentou
consideravelmente os custos das transações comerciais etíopes com o país
vizinho, em especial no tocante à utilização do porto eritreu de Assab, principal
ponto de escoamento do comércio externo etíope. As tensões na esfera
econômica levaram à rápida deterioração do relacionamento bilateral. Em maio
de 1998, os dois países entraram em guerra, deflagrada por disputa pelo
controle da localidade fronteiriça de Badme.
Somente em dezembro de 2000, com a ativa participação da
presidência de turno da então Organização da Unidade Africana (Argélia),
negociações entre Etiópia e Eritreia resultaram em acordo de paz assinado em
Argel e saudado pela comunidade internacional, inclusive pelo Brasil e África
Sul, que emitiram Declaração Conjunta naquele mesmo mês.
Em que pese a obtenção de acordo, o relacionamento entre Adis
Abeba e Asmara segue tenso, com acusações recíprocas de apoio a
movimentos rebeldes. Apesar desse quadro, especialistas consideram pouco
provável que a tensão entre os dois países possa desencadear uma retomada na
guerra de fronteira, já que a Eritreia não estaria em condições financeiras para
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sustentar novo conflito armado.
Relações Etiópia-Djibuti
Em decorrência da guerra com a Eritreia, na década de 1990, a
Etiópia perdeu o acesso ao porto de Assab e teve de redirecionar seu fluxo de
comércio para o Djibuti. A partir de então, as relações bilaterais tornaram-se
mais fluidas e intensas. Atualmente, cerca de 85% do volume de comércio
exterior etíope passa pelo Djibuti. Empresas etíopes, por sua vez, controlam
parte significativa do setor de logística no país.
A Etiópia tem buscado alternativas de portos para o escoamento de
suas exportações e importações. As opções existentes, contudo, revelam-se
geograficamente distantes, como no caso de Port Sudan, ou enfrentam grande
instabilidade, como no caso de portos na Somália, o que tem levado analistas a
indicar que a interdependência entre Djibuti e Etiópia deverá crescer e, até
mesmo, intensificar-se nos próximos anos.
Somália
Em dezembro de 2006, após meses de escalada nas tensões entre os
dois países, a Etiópia interveio na Somália, com o objetivo de dar suporte ao
Governo Federal de Transição (GFT) em seu confronto com a União das
Cortes Islâmicas (UIC). Ao longo desse ano, a UIC havia tomado controle de
boa parte do sul da Somália, incluindo a capital Mogadíscio e o porto de
Kismayo, deixando o GFT isolado em sua base em Baidoa. A invasão etíope
foi rápida e bem sucedida. Derrotados após dez dias de batalha, os militantes
da UIC foram, em grande parte, deslocados em direção à fronteira com o
Quênia, havendo o GFT se instalado em Mogadíscio.
Em outubro de 2008, a implementação dos acordos de paz entre o
GFT e a frente oposicionista Aliança para a Relibertação da Somália (ARS)
resultou na retirada das tropas etíopes do país. Os acordos previam a saída
gradual de forças militares, que seria completada até janeiro de 2009, o que de
fato ocorreu, ficando a estabilização interna da Somália a cargo das forças da
Missão da União Africana para a Somália (AMISOM).
Em novembro de 2011, tropas etíopes novamente realizaram
incursão na Somália, em cooperação com a AMISOM e o Governo de
transição somali. A ação conjunta da Etiópia, da AMISOM e do Governo
somali permitiu importantes vitórias frente a grupos radicais somalis, em
especial o Al-Shabaab. Desde então, tropas da Etiópia seguem presentes no
país vizinho, tendo sido incorporadas ao contingente da AMISOM em janeiro
de 2014. Atualmente, o país mantém cerca de 4400 soldados na Somália,
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constituindo o 5º maior contingente da missão.
ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS

Segundo país mais populoso da África e 9ª maior economia do
continente, a Etiópia situa-se, atualmente, entre os países cujas economias mais
crescem no continente. Entre 2004 e 2011, o país cresceu, em média, 10,5% ao
ano. Não obstante, a Etiópia ainda figura entre os países mais pobres do
mundo. O país ocupa a 173ª posição no ranking do IDH e sua renda per capita
(US$ 572, em 2013) permanece inferior à média dos países da África
subsaariana (US$ 1770, no mesmo ano). Apesar dos avanços nas últimas duas
décadas em matéria educacional, o analfabetismo ainda atinge 39% da
população. Entre as mulheres com mais de 15 anos, esse índice chega a 70%.
A taxa de crescimento populacional tem sido de cerca 2,6% ao ano,
nos últimos cinco anos, com taxa de fertilidade de 4,8 filhos por mulher, apesar
dos esforços governamentais em favor do planejamento familiar. Estima-se que
a população etíope poderá dobrar em menos de 25 anos.
A agricultura ainda representou, em 2013, cerca de 47% do PIB do
país. O setor empregou mais de 85% da população e respondeu por mais de
70% das exportações naquele ano. Além do cultivo de café e de sementes
oleaginosas para exportação, destaca-se a produção de grãos para consumo
interno e a criação de animais.
A preponderância do setor agrícola explica-se pela baixa taxa de
urbanização do país (16,8 %), uma das menores do continente africano.
Estima-se que a população rural do país seja da ordem de 70 milhões de
indivíduos. A Etiópia é, ainda, um dos dez países africanos que figuram na lista
de extremo risco no índice de segurança alimentar, especialmente em razão de
seu frágil regime de chuvas.
Condições climáticas favoráveis, nos últimos anos, bem como a
ampliação dos investimentos governamentais na área agrícola, têm propiciado
a expansão da produção agrícola etíope e sustentado as altas taxas de
crescimento econômico. Em 2013, o PIB etíope teve aumento de 9,6 % e,
segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, deverá ter crescido
8,8%, em 2014. Avalia-se que a economia etíope manterá ritmo de crescimento
superior a 8% durante os próximos anos, em virtude da expansão em curso da
produtividade do setor agrícola, bem como de grandes obras no setor de
infraestrutura e energia que vêm sendo realizadas pelo Governo.
O contínuo crescimento da economia etíope tem sido acompanhado
pelo aumento de pressões inflacionárias. Contribuem para esse cenário, em
especial, a elevada dependência da importação de insumos e alimentos, bem
como a expansão dos gastos públicos, em especial no setor de infraestrutura e
energia. A elevação dos preços, nesse contexto, chegou a 33%, em 2011, e
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15%, em 2012. Desde então, a inflação tem-se situado abaixo de dois dígitos
(7,6%, em 2013, e, estima-se, 9,2%, em 2014), em virtude da redução do preço
dos alimentos e dos combustíveis no mercado internacional. Contribuiu para
essa redução, igualmente, a adoção de política monetária mais restritiva pelo
Governo.
O Governo ainda desempenha importante papel na economia do país,
seja como interventor (controle de preços e regulamentação de mercado e
acesso a terras), seja como planejador. Entre os programas governamentais de
fomento ao desenvolvimento econômico, merece destaque o “Plano de
Transformação e Crescimento da Etiópia” (“Growth and Transformation Plan”
– GTP), que norteia as ações do governo para o período de 2011 a 2015.
O GTP objetiva, no âmbito político-econômico-social, a erradicação
da pobreza no país, principal agenda de desenvolvimento do Governo etíope.
Ele sucede os dois Planos de Desenvolvimento Acelerado e Sustentável para o
Fim da Pobreza ("Plan for Accelerated and Sustained Development to End
Poverty" - PASDEP), que serviu de base para as políticas econômicas e sociais
do país de 2001 a 2010.
Entre as metas do GTP, destaca-se: manter o crescimento do PIB a
taxas médias de 11% a 15% a.a.; dobrar a produção do setor agrícola nacional
para garantir, pela primeira vez, a segurança alimentar no país; aumentar a
participação industrial na economia do país, sobretudo na produção de açúcar,
têxteis, couros e cimento; investir em infraestrutura; e elevar a renda da
população com justiça social, de modo que a Etiópia atinja, no médio prazo, o
nível dos países de renda média.
Baseado no GTP, o Governo vem aumentando os investimentos em
infraestrutura, especialmente nas áreas: de transporte, com a construção de
estradas e de 2.395 km de ferrovia interligando Adis Abeba ao Djibuti, bem
como a instalação de um sistema de 35 km de veículo sobre trilhos na capital;
energia, com a construção planejada de duas novas hidrelétricas para o
aumento da capacidade de produção de 2.100 MW para 10.000 MW; e
construção civil, com programas nacionais de habitação. O Governo também
vem aumentando suas parcerias, particularmente com a China, para a
implantação de um parque industrial.
O maior projeto de infraestrutura da Etiópia, a Represa do Grande
Renascimento Etíope, foi apontado, recentemente, pelo FMI como um dos
fatores de desestabilização da economia. A construção da represa foi iniciada
em abril de 2011 e sua conclusão está prevista para 2018. O orçamento total é
de US$ 4,5 bilhões, o que significa cerca de 10% do PIB do país, em 2013. O
projeto está sendo financiado quase inteiramente por recursos internos.
Nesse contexto, o Governo definiu impostos específicos, como os
incidentes sobre os grandes projetos agrícolas, cujo recolhimento está sendo
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dedicado inteiramente ao projeto. A Etiópia também iniciou um programa de
venda de títulos no mercado internacional para tentar elevar os recursos
disponíveis para a construção da represa. O plano do país é quadruplicar sua
capacidade de produção de energia até 2020, e passar a exportar para toda a
região.
A balança comercial etíope é cronicamente deficitária (US$ 11,7
bilhões, em 2014, quase um quarto do PIB do país) devido principalmente à
elevada demanda por bens de capital e hidrocarbonetos e à relativa
inelasticidade do setor exportador, dependente do café e de soja.
Apesar dos esforços de diversificação da economia empreendidos
pelo Governo, especialmente na área da indústria, a pauta de exportações da
Etiópia é extremamente concentrada. Apenas quatro produtos agrícolas
respondem por quase 70% de suas exportações. Trata-se da pauta mais
concentrada da África, com exceção dos países exportadores de petróleo. O
café foi o principal item da pauta, representando 27,5% das vendas do país em
2014. Seguiram-se: soja em grãos e sementes (22,4%); hortícolas (19%);
Floricultura (6,7%); animais vivos (5,7%); ouro e pedras preciosas (5,4%); e
peles e couros (3%). Em 2014, as exportações somaram US$ 2,9 bilhões.
As exportações da Etiópia são destinadas, em grande parte, à China
(15,3% do total, em 2014), à Somália (11,1% do total, em 2014) e à Alemanha
(7,4% do total, em 2014).
No lado das importações, a China é a principal fornecedora de bens
à Etiópia, tendo absorvido 34,1% do mercado etíope em 2014. Seguiram-se:
Arábia Saudita (8,5%); Índia (7,2%); e Kuaite (6,4%). O Brasil posicionou-se
no 30º lugar entre os principais vendedores para a Etiópia e participou com
0,4%% do total, em 2014.
A pauta de importações é composta por bens com alto valor
agregado. Combustíveis, máquinas e automóveis somaram 51% do total em
2014.
As transferências unilaterais, compostas pelas remessas de
expatriados e, principalmente, pelas doações de caráter humanitário e pela
ajuda oficial ao desenvolvimento, têm papel fundamental para o equilíbrio das
contas públicas etíopes. Desde 2008, segundo dados da Comissão Econômica
das Nações Unidas para a África (UNECA), a Etiópia é o maior receptor de
ajuda externa no continente africano. Segundo o Banco Mundial, o país
recebeu, em 2013, US$ 3,8 bilhões em auxílio oficial ao desenvolvimento.
Nesse contexto, o país é o maior destino de recursos de ajuda
financeira do Reino Unido (cerca de US$ 750 milhões por ano) e da União
Europeia (cerca de US$ 150 milhões), bem como um dos maiores receptores de
recursos dos Estados Unidos (pouco mais de US$ 1 bilhão por ano). O
abundante fluxo de recursos se explica tanto pela posição política estratégica e
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por seu alinhamento às potências ocidentais na luta contra o terrorismo quanto
pelo comprometimento do Governo com a destinação dos recursos. A Etiópia é
percebida como altamente confiável em relação à utilização das doações.
Comércio e investimentos bilaterais
O comércio bilateral com a Etiópia, após atingir o histórico valor de
US$ 62,6 milhões, em 2013, reduziu-se em 67% no ano de 2014, totalizando
US$ 20,7 milhões, naquele ano.
As exportações brasileiras são compostas, em sua maior parte, por
produtos manufaturados. Máquinas mecânicas, automóveis e instrumentos de
precisão representaram 68,5% do total exportado pelo Brasil à Etiópia. Em
seguida posicionaram-se os básicos (fumo), com 19%. O Brasil importa
basicamente couro da Etiópia (89% das importações, em 2014).
A presença de empresas brasileiras na Etiópia ainda é reduzida. Nos
últimos anos, contudo, tem havido maior interesse de empresas brasileiras em
prospectar oportunidades econômicas no país. Há boas perspectivas para
parcerias com empresas etíopes, em especial na área de biocombustíveis e
cultivo de cana de açúcar, bem como no setor agrícola em geral. A empresa
brasileira Keppler-Weber já construiu dois silos agrícolas na Etiópia.
Os planos de desenvolvimento e de transformação da base de
produção do país abrem espaço, ademais, para presença brasileira na área de
infraestrutura (energia, transportes, entre outros). A Andrade Gutierrez ganhou
concessão, em 2012, para a construção de 496km de ferrovia ligando Adis
Abeba a Bedele, no sudoeste da Etiópia. A empresa e o Governo etíope,
contudo, não lograram negociar as garantias necessárias à concessão do
financiamento para a realização da obra.
Há ainda potencial de desenvolvimento de projetos na área de
energia hidrelétrica. Aproximadamente 98% da energia elétrica gerada na
Etiópia é oriunda da hidroeletricidade e há vasto potencial a ser explorado, haja
vista o relevo acidentado do país.
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Anexos

CRONOLOGIA HISTÓRICA

400 a.C.- Formação, consolidação e declínio do Império Aksumita onde hoje
é a Etiópia;
750
Yekuno Amlak estabelece a dinastia salomônica sobre o Império da
1270
Etiópia;
Guerras entre muçulmanos e cristãos;
14901529
Consolida-se na região uma única monarquia, sob a égide do
1889
Imperados Menelik I;
Governo etíope derrota o exército italiano na famosa Batalha de
1896
Adwa, impedindo temporariamente o expansionismo europeu;
Hailê Selassie assume o trono etíope;
1930
Etiópia é ocupada por tropas italianas;
19361941
Criação da Federação da Etiópia e Eritreia;
1952
Anexação da Eritreia pela Etiópia;
1962
Imperador Haile Selassie é deposto e assume o poder um governo
1974
militar (Derg). O Derg proclama a Etiópia um país socialista;
Ascende ao poder o Coronel Mengistu Haile Mariam;
1977
1977-91 Instaura-se o Terror vermelho, período de grande repressão e
violência;
Derrubada do Derg a ascensão do atual governo, liderado pela
1991
Frente Democrática Revolucionária Popular da Etiópia (EPRDF);
A Eritreia torna-se independente;
1993
São realizadas as primeiras eleições após a derrubada do Derg, com
1995
ampla vitória da EPRDF. Meles Zenawi assume o cargo de
Primeiro-Ministro;
Guerra entre a Etiópia e a Eritreia, deflagrada por disputa
1998fronteiriça;
2000
Estabelecida a Zona de Segurança Temporária entre a Etiópia e a
2001
Eritreia (UNMEE);
É instituída, no âmbito das Nações Unidas, comissão para
2002
demarcação das fronteiras entre Etiópia e Eritreia (UN EritreaEthiopia Boundary Comission -EBBC);
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2003

2005
20062009
2007
2008
2010
2011
2011
2012
2013
2014

A EBBC apresenta relatório alegando que a cidade de Badme (sob
administração etíope por décadas) pertence à Eritreia. O governo
etíope rejeita as conclusões divulgadas e o processo de demarcação
de fronteiras é interrompido;
Manifestações seguidas do resultado das eleições são violentamente
oprimidas e levam à prisão de inúmeros opositores do governo;
A Etiópia invade a Somália para dar suporte ao Governo Federal de
Transição em seu confronto com a União das Cortes Islâmicas;
A EBBC encerra seus trabalhos mesmo não tendo sido finalizado o
processo de demarcação de fronteiras entre a Etiópia e a Eritreia;
O mandato da UNMEE expira e as tropas da ONU retiram-se;
Novas eleições dão vitória inconteste e absoluta ao EPRDF. Meles
Zenawi permanece no cargo de Primeiro-Ministro;
Criação da Força Interina de Segurança para Abyei (UNISFA);
Início da construção da Usina Hidrelétrica do Grande Renascimento
Etíope, no Nilo Azul.
Morte de Meles Zenawi em agosto. Em setembro, Halemariam
Desalegn é confirmado como Primeiro-Ministro até 2015.
Mulatu Teshome Wirtu é eleito Presidente da Etiópia.
Foi agendada, para o dia 24 de maio de 2015, a realização de
eleições parlamentares.

CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS

1951

Criação da Legação do Brasil junto ao Império da Etiópia, com
sede no Cairo.
Visita oficial do Imperador Haile Selassie ao Brasil.
1960
Início dos Elevação da representação à categoria de Embaixada, com sede em
Adis Abeba.
anos 60
Final dos Fechamento da embaixada em Adis Abeba.
anos 60
Visita da Subsecretária-Geral Política e do Diretor do
2004
Departamento de África do Itamaraty a Adis Abeba.
Reabertura da Embaixada do Brasil em Adis Abeba.
2005
Visita de trabalho do Chanceler Celso Amorim a Adis Abeba,
2005
acompanhado de representantes do Ministério da Saúde, da
EMBRAPA e do setor empresarial.
Visita do então Subsecretário-Geral do Itamaraty, Embaixador
2007
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2010
2010
2011

2011
2011
Jan/2012

Fev/2012
Mar/2012
Abr/2012

Jun/2012
Jul/2012

Ago/2012

Jan/2013

Mai/2013

Roberto Jaguaribe, à Etiópia
Reunião de Consultas Aeronáuticas Brasil-Etiópia, em Montreal.
Concessão de “agrément” em favor do Senhor Wutelaw
Hailemarian Nigussie como Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário da Etiópia junto ao Governo brasileiro.
Visita do Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos-III do
Itamaraty, Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, a Adis
Abeba em janeiro, como representante brasileiro na XVI Cúpula
da União Africana.
Reabertura da Embaixada da Etiópia no Brasil.
Missão de prospecção da ABC e da Embrapa é enviada a Adis
Abeba.
Visita do Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos para África e
Oriente Médio do Itamaraty, Embaixador Paulo Cordeiro de
Andrade Pinto, a Adis Abeba como representante brasileiro na
XVIII Cúpula da União Africana.
Missão do Instituto Etíope de Pesquisa Agrícola (EIAR) visita a
Embrapa.
Missão da ABC e Embrapa à Etiópia.
Visita oficial do Ministro Antonio Patriota a Adis Abeba, na qual
foram mantidos encontros com o então Primeiro-Ministro Meles
Zenawi e com o Chanceler Hailemariam Desalegn (atual PrimeiroMinistro).
Visita do Primeiro-Ministro Meles Zenawi ao Brasil, chefiando
delegação etíope para a Conferência Rio+20.
Visita do Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos-III do
Itamaraty, Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, a Adis
Abeba como representante brasileiro na XIX Cúpula da União
Africana, em julho.
Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos-III do Itamaraty,
Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, representa o
Governo brasileiro no funeral do Primeiro-Ministro Meles Zenawi
em agosto.
Visita do Subsecretário-Geral Político para África e Oriente Médio
do Itamaraty, Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, a
Adis Abeba como representante brasileiro na XX Cúpula da União
Africana.
Visita da Senhora Presidenta da República a Adis Abeba para
participação, como convidada de honra, das comemorações do
Jubileu de Ouro da União Africana. Na ocasião, a Presidenta
Dilma Rousseff manteve encontro com o Primeiro-Ministro
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Hailemarian Desalegn.
Dez/2013 Visita do Ministro do Desenvolvimento Urbano etíope, Mekuria
Haile, a Brasília.
Abr/2014 Visita do Vice-Primeiro-Ministro Demeke Hassen a Brasília, à
frente de missão de estudos na área de ciência e tecnologia.

ATOS BILATERAIS

TÍTULO
Acordo de Cooperação Técnica
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo
da República Federal Democrática
da Etiópia
Acordo de Cooperação Educacional
entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo
da República Democrática Federal
da Etiópia
Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o
Governo da República Democrática
Federal da Etiópia sobre

DATA DE
CELEBRAÇÃO

VIGÊNCIA

23/04/2012

Ainda não está em
vigor (ainda não
submetido para
apreciação pelo
Congresso Nacional)

24/05/2013

Ainda não está em
vigor (ainda não
submetido para
apreciação pelo
Congresso Nacional)

24/05/2013

Ainda não está em
vigor (ainda não
submetido para
apreciação pelo
Congresso Nacional)
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Cooperação em Ciência, Tecnologia
e Inovação
Acordo de Serviços Aéreos entre o
Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
Federal Democrática da Etiópia

24/05/2013

Ainda não está em
vigor (ainda não
submetido para
apreciação pelo
Congresso Nacional)
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DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS

38

Principais Indicadores Econômicos da Etiópia
2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2016(1)

Crescimento real (%)

8,84%

9,66%

8,20%

8,46%

8,47%

PIB nominal (US$ bilhões)

42,63

46,00

49,86

55,52

61,52

491

518

548

597

647

113,88

126,75

139,43

154,02

170,21

PIB PPP "per capita" (US$)

1.312

1.427

1.533

1.656

1.791

População (milhões de habitantes)

86,77

88,85

90,98

92,98

95,03

15,00%

7,65%

9,29%

9,06%

9,00%

Saldo em transações correntes (US$ bilhões)

-2,99

-2,78

-3,53

-4,04

-4,07

Câmbio (Birr / US$)

17,70

18,96

19,80

21,55

23,25

PIB nominal "per capita" (US$)
PIB PPP (US$ bilhões)

Inflação (%)

(1)

2016

2012

Indicador

(1)

Origem do PIB ( 2013 estimativa )
Agricultura

47,0%

Indústria

10,8%

Serviços

42,2%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nas seguintes publicações: (1) EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report 1st Quarter
2015; (2) IMF - World Economic Outlook Database, October 2014.
(1) Estimativas FMI e EIU.
(n.d.) Dado não disponível.

Crescimento real do PIB (%)
10,00%

0,00

Saldo em transações correntes
(US$ bilhões)
2012

2013

2014

2015

2016

-1,00
-2,00

8,00%

-3,00
-4,00
6,00%
2012

2013

2014

2015

2016

-5,00

Inflação (%)

População (milhões de habitantes)

16,00%

96,00

14,00%

94,00

12,00%

92,00

10,00%

90,00

8,00%

88,00

6,00%

4,00%

86,00

2,00%

84,00

0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

82,00
2012

2013

2014

2015

2016
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Evolução do Comércio Exterior da Etiópia(1)
US$ milhões

2009

2010

2011

2012

Exportações

2013

2014
Intercâmbio
comercial

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2005

926

2006

2013

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

50,7%

4.095

42,5%

5.021

43,9%

-3.169

1.043

12,6%

5.207

27,2%

6.250

24,5%

-4.164

2007

1.277

22,5%

5.809

11,5%

7.086

13,4%

-4.532

2008

1.602

25,4%

8.680

49,4%

10.282

45,1%

-7.078

2009

1.618

1,0%

7.974

-8,1%

9.592

-6,7%

-6.356

2010

2.330

279,0%

8.602

199,3%

10.932

213,4%

-6.272

2011

2.615

12,2%

8.896

3,4%

11.511

5,3%

-6.281

2012

2.891

10,6%

11.913

33,9%

14.804

28,6%

-9.022

2013

2.591

-10,4%

10.955

-8,0%

13.546

-8,5%

-8.364

2014

2.978

14,9%

14.718

34,3%

17.696

30,6%

-11.740

Var. %
2005-2014

221,5%

---

259,4%

---

252,4%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

#DIV/0!

#DIV/0!

Exportações

Importações

#DIV/0!
Intercâmbio comercial

Saldo comercial

20.000
15.000
10.000
5.000
0

-5.000
-10.000

-15.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Direção das Exportações da Etiópia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

China

456

15,3%

Somália

330

11,1%

Alemanha

221

7,4%

Arábia Saudita

195

6,5%

Países Baixos

175

5,9%

Estados Unidos

149

5,0%

Suíça

145

4,9%

Israel

113

3,8%

Japão

102

3,4%

85

2,9%

0,0

0,0%

Subtotal

1.971

66,2%

Outros países

1.007

33,8%

Total

2.978

100,0%

Descrição

Sudão (Norte + Sul)
...

Brasil (86ª posição)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais destinos das exportações
China

15,3%

Somália

11,1%

Alemanha

7,4%

Arábia Saudita

6,5%

Países Baixos

5,9%

Estados Unidos

5,0%

Suíça

4,9%

Israel

Japão
Sudão (Norte + Sul)

3,8%
3,4%

2,9%
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Origem das Importações da Etiópia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

China

5.018

34,1%

Arábia Saudita

1.245

8,5%

Índia

1.056

7,2%

Kuaite

943

6,4%

Estados Unidos

655

4,5%

Japão

569

3,9%

Itália

472

3,2%

Indonésia

422

2,9%

Turquia

400

2,7%

Alemanha

364

2,5%

57

0,4%

11.201

76,1%

3.517

23,9%

14.718

100,0%

Descrição

...

Brasil (30ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais origens das importações

China

34,1%

Arábia Saudita

8,5%

Índia

7,2%

Kuaite

Estados Unidos
Japão
Itália

6,4%
4,5%
3,9%

3,2%

Indonésia

2,9%

Turquia

2,7%

Alemanha

2,5%
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Composição das exportações da Etiópia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Café

820

27,5%

Soja em grãos e sementes

667

22,4%

Hortícolas

566

19,0%

Floricultura

199

6,7%

Animais vivos

169

5,7%

Ouro e pedras preciosas

162

5,4%

Peles e couros

90

3,0%

Carnes

81

2,7%

Vestuário de malha

35

1,2%

Calçados

31

1,0%

Subtotal

2.820

94,7%

158

5,3%

2.978

100,0%

Descrição

Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais grupos de produtos exportados

Carnes
2,7%

Vestuário de malha
1,2%

Calçados
1,0%

Outros
5,3%
Café
27,5%

Peles e couros
3,0%
Ouro e pedras preciosas
5,4%
Animais vivos
5,7%

Floricultura
6,7%

Hortícolas
19,0%

Soja em grãos e sementes
22,4%
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Composição das importações da Etiópia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Combustíveis

2.497

17,0%

Máquinas mecânicas

2.109

14,3%

Máquinas elétricas

1.728

11,7%

Automóveis

1.190

8,1%

Obras de ferro ou aço

727

4,9%

Cereais

474

3,2%

Plásticos

453

3,1%

Gorduras e óleos

438

3,0%

Adubos

425

2,9%

Farmacêuticos

373

2,5%

10.414

70,8%

4.304

29,2%

14.718

100,0%

Descrição

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais grupos de produtos importados
Combustíveis
17,0%

Outros
29,2%
Máquinas mecânicas
14,3%

Farmacêuticos
2,5%

Adubos
2,9%

Gorduras e óleos
3,0%
Plásticos
3,1%

Máquinas elétricas
11,7%
Cereais
3,2%

Obras de ferro ou aço
4,9%

Automóveis
8,1%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Etiópia
US$ mil, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2005

35.372

54,8%

0,03%

140

-61,9%

0,00%

35.512

53,0%

0,02%

35.232

2006

54.554

54,2%

0,04%

43

-69,5%

0,00%

54.597

53,7%

0,02%

54.512

2007

37.409

-31,4%

0,02%

37

-14,3%

0,00%

37.446

-31,4%

0,01%

37.373

2008

32.913

-12,0%

0,02%

31

-16,4%

0,00%

32.943

-12,0%

0,01%

32.882

2009

47.884

45,5%

0,03%

38

24,9%

0,00%

47.922

45,5%

0,02%

47.846

2010

48.421

1,1%

0,02%

37

-2,5%

0,00%

48.458

1,1%

0,00%

48.384

2011

34.235

-29,3%

0,01%

55

46,9%

0,02%

34.289

-29,2%

0,01%

34.180

2012

55.184

61,2%

0,02%

166

204,7%

0,00%

55.350

61,4%

0,01%

55.018

2013

62.750

13,7%

0,03%

64

-61,3%

0,00%

62.814

13,5%

0,01%

62.685

2014

20.643

-67,1%

0,01%

143

122,9%

0,00%

20.787

-66,9%

0,00%

20.500

2015 (jan-mar)

9.360

0,7%

0,02%

35

18,9%

0,00%

9.395

0,8%

0,01%

9.324

---

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

---

-41,6%

---

n.a.

-41,5%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Part. % do Brasil no Comércio da Etiópia (1)
US$ mil
Descrição

Exportações do Brasil para a Etiópia (X1)
Importações totais da Etiópia (M1)

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
2010/2014

48.421

34.235

55.184

62.750

20.643

-57,4%

8.601.769

Part. % (X1 / M1)

Importações do Brasil originárias da Etiópia (M2)
Exportações totais da Etiópia (X2)
Part. % (M2 / X2)

8.896.288 11.912.932 10.955.385 14.718.276

71,1%

0,56%

0,38%

0,46%

0,57%

0,14%

-75,1%

37

55

166

64

143

286,0%

2.329.793

2.614.892

2.891.347

2.591.042

2.977.916

27,8%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

202,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Abril de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também por
diferentes metodologias de cálculo.
(n.a.) Critério não aplicável.

0,70%

Part. % (X1 / M1)

0,60%

Part. % (M2 / X2)

0,50%

0,40%
0,30%
0,20%

0,10%
0,00%

2010

2011

2012

2013

2014

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 329

46

Exportações brasileiras por fator agregado
US$ mil
Comparativo 2014 com 2013

Exportações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0
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Importações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

20

40

60

80

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
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Composição das exportações brasileiras para a Etiópia
US$ mil, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Máquinas mecânicas

41.731

75,6%

50.792

80,9%

10.663

51,7%

Tabaco e sucedâneos

5.291

9,6%

3.440

5,5%

3.925

19,0%

Automóveis

3.424

6,2%

3.812

6,1%

2.345

11,4%

6

0,0%

1.893

3,0%

1.110

5,4%

196

0,4%

472

0,8%

405

2,0%

2.696

4,9%

101

0,2%

327

1,6%

53.344

96,7%

60.510

96,4%

18.775

90,9%

1.840

3,3%

2.240

3,6%

1.868

9,1%

55.184

100,0%

62.750

100,0%

20.643

100,0%

Instrumentos de precisão
Obras de pedra, gesso,cimento
Açúcar
Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Máquinas mecânicas

51,7%

Tabaco e
sucedâneos

19,0%

Automóveis

11,4%

Instrumentos de
precisão

5,4%

Obras de pedra,
gesso,cimento

2,0%

Açúcar

1,6%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ mil, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015
(jan-mar) no total (jan-mar) no total

Exportações
Instrumentos de precisão

777

8,4%

8.659

92,5%

7.595

81,7%

286

3,1%

Borracha

72

0,8%

83

0,9%

Açúcar

101

1,1%

72

0,8%

0

0,0%

22

0,2%

8.545

91,9%

9.122

97,5%

Máquinas mecânicas

Ferramentas
Subtotal
Outros produtos
Total

750

8,1%

238

2,5%

9.295

100,0%

9.360

100,0%

Instrumentos de
precisão
Máquinas mecânicas

8.659

286

Borracha

83

Açúcar

72

Ferramentas

22

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Gomas e resinas

0,0

0,0%

26,0

74,0%

Vestuário exceto de malha

0,0

0,0%

9,0

25,6%

Subtotal

0,0

0,0%

35,0

99,7%

Outros produtos

29,5

100,0%

0,1

0,3%

Total

29,5

100,0%

35,1

100,0%

26,0

Gomas e resinas

Vestuário exceto de
malha

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Subsecretaria-Geral Política III, Departamento de África,
Divisão de África III

DJIBUTI
DJIBUTI

50
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DADOS BÁSICOS SOBRE O DJIBUTI
República do Djibuti
NOME OFICIAL:
Cidade de Djibuti
CAPITAL:
23.200 km²
ÁREA:
939000 (est. 2014)
POPULAÇÃO:
Francês e árabe
IDIOMAS OFICIAIS:
Islamismo (94%) e cristianismo (6%)
PRINCIPAIS RELIGIÕES:
Presidencial misto
SISTEMA DE GOVERNO:
Parlamento unicameral, composto por 65
PODER LEGISLATIVO:
membros eleitos para mandatos de 5 anos.
Presidente Ismail Omar Guelleh (desde 8
CHEFE DE ESTADO:
de maio de 1999)
Primeiro-Ministro Abdoulkader Kamil
CHEFE DE GOVERNO:
Mohamed (desde 1º de abril de 2013)
Mahamoud Ali Youssouf (desde 22 de
CHANCELER:
maio de 2005)
US$ 1,58 bilhão (2014, FMI)
PIB NOMINAL
US$ 2,86 bilhões (2014, FMI)
PIB (PARIDADE DE PODER DE
COMPRA – PPP):
US$ 1.684,0 (2014, FMI)*
PIB PER CAPITA:
US$ 3.043,0 (2014, FMI)*
PIB PPP PER CAPITA:
6,0% (2014) 5,0 % (2013); 4,84% (2012);
VARIAÇÃO DO PIB (FMI):
0,445 – 164º no ranking
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
(PNUD, 2013)
HUMANO (IDH) (2013):
58,3 anos (PNUD, 2013)
EXPECTATIVA DE VIDA:
67,9% (CIA)
ALFABETIZAÇÃO:
48% (FMI, 2014)
ÍNDICE DE DESEMPREGO:
Franco djibutiano
UNIDADE MONETÁRIA:
Ayeid Mousseid Yahya (desde 03 de maio
EMBAIXADOR EM BRASÍLIA:
de 2010 - Residente em Havana)
Não há registro.
COMUNIDADE BRASILEIRA
ESTIMADA:
*Dados estimados pelo FMI, tendo em vista que, para tais informações, não são divulgados dados consolidados
desde o ano de 2009.
INTERCÂMBIO BILATERAL BRASIL-DJIBUTI (US$ milhões F.O.B) (fonte: MDIC)
Brasil→
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Djibuti
55,03
14,41
45,14
Intercâmbio
7,55
10,29
7,26
25,93
55,03
14,41
45,14
Exportações
7,55
10,29
7,26
25,93
------Importações
0,001
------55,03
14,41
45,14
Saldo
7,55
10,29
7,26
25,93

2013

2014

7,96
7,96
--7,96

20,70
20,70
--20,70
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Informação elaborada em 20 de abril de 2015, pelo Conselheiro Paulo Rocha Cypriano (DAF-III).

PERFIS BIOGRÁFICOS
ISMAIL OMAR GUELLEH

Presidente da República

Ismail Omar Guelleh nasceu em 1947, em Dire Daua, na Etiópia. Na
década de 1960, migrou para o Djibuti. Iniciou sua carreira profissional como
servidor público da administração colonial francesa.
Em 1974, começou a militar na Liga Popular Africana, que buscava
a independência do Djibuti. Trabalhou no jornal pró-independência Djibouti
Today. Em 1976, participou como delegado de seu país nas negociações
ocorridas em Paris sobre a independência do Djibuti.
Em 1977, após a independência, foi nomeado Chefe de Gabinete do
Presidente da República, seu tio, Hassan Aptidon. Tornou-se membro do
Bureau Político do Djibuti, em 1987. Em 1996, ocupou a Terceira VicePresidência do Bureau Político.
Foi eleito Presidente do país, em 1999, e reeleito, em 2005, sob
boicote da oposição. Reelegeu-se novamente, em 2011, após emenda à Carta
Constitucional que possibilitou o terceiro mandato.
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ABDOULKADER KAMIL MOHAMED

Primeiro-Ministro

Abdoulkader Kamil Mohamed, de etnia afar, nasceu em Souali, no
norte do Djibuti, em 1951. Muçulmano sunita, é membro-histórico do partido
"Rassemblement Populaire pour le Progrès" (RPP), que domina o cenário
político do Djibuti, desde a independência em 1977.
É formado em Ciências Técnicas, com especialização em
gerenciamento hídrico, pela Universidade de Limoges, na França. De 1978 a
2005, exerceu o cargo de Diretor-Geral da Autoridade de Águas do Djibuti. Foi
Ministro da Agricultura, Pastoralismo e Recursos Hídricos de 2005 a 20011,
Ministro da Defesa de 2011 a 2013, e Presidente da coalização pró-Governo
"Union pour la Majorité Présidentielle" (UMP) desde 2012.
Foi nomeado Primeiro-Ministro em março de 2013, em substituição
a Dileita Mohamed Dileita, que permaneceu no cargo por 12 anos (2001-2013).
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MAHAMOUD ALI YOUSSOUF
Ministro dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação Internacional

Mahamoud Ali Youssouf nasceu em 1965, na Cidade de Djibuti. Em
1990, diplomou-se em Línguas Estrangeiras Aplicadas, pela Universidade de
Lyon. Em 1988, fez curso de Gestão de Empresas pela Universidade de
Liverpool.
Em 1992, começou sua carreira pública no Ministério dos Negócios
Estrangeiros. No ano seguinte, assumiu a chefia da Divisão de Organismos
Internacionais.
Em 1996, assumiu o Departamento do Mundo Árabe. Em 1997, foi
nomeado Embaixador no Egito, cumulativo com Sudão, Turquia, Líbano, Síria
e Líbia. Em 2001, assumiu o cargo de Ministro Delegado responsável pela
Cooperação Internacional. Desde 2005, está no comando da pasta do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional.
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RELAÇÕES BILATERAIS

O Brasil estabeleceu relações com o Djibuti em outubro de 1996. Em
que pesem os esforços de aproximação nos últimos anos, o relacionamento
bilateral é ainda incipiente.
Em maio de 2005, o Presidente do Djibuti, Ismail Omar Guelleh,
esteve no Brasil para participar da Cúpula América do Sul – Países Árabes
(ASPA), ocasião em que manteve encontro bilateral com o Presidente Lula.
Em maio de 2010, o Embaixador do Djibuti em Havana, Ayeid Mousseid
Yahya, apresentou ao Presidente Lula suas credenciais de Embaixador nãoresidente do Djibuti no Brasil. Durante sua permanência em Brasília, o
Embaixador Yahya manteve encontros com interlocutores no Itamaraty, a
quem expressou desejo do Djibuti de abrir Embaixada residente em Brasília,
com a condição de que o Brasil instalasse antes missão residente no Djibuti.
Em junho de 2010, foi trasferida a cumulatividade da Embaixada do
Brasil em Djibuti de Nairóbi para Adis Abeba. A medida contribuiu para
facilitar os contatos bilaterais, dada a maior proximidade e conectividade aérea
entre o Djibuti e a Etiópia.
Em agosto de 2011, o Djibuti foi incluído entre os países
beneficiários da Lei 12.429, que regulamenta a doação de estoques públicos de
alimentos pelo Governo brasileiro. Naquele ano, o Djibuti declarou, ademais,
apoio à candidatura do Professor Graziano da Silva ao cargo de Diretor-Geral
da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.
As tratativas de cooperação técnica com o Djbuti iniciaram-se
durante visita do Embaixador não residente daquele país para o Brasil, Ayeid
Mousseid Yahya, à Agência Brasileira de Cooperação, em 11 de maio de 2010.
Nessa ocasião, o Embaixador manifestou o interesse do Governo de seu país
em receber cooperação brasileira nas áreas de gestão de águas e combate à
desertificação e na área de saúde, para fortalecer os quadros docentes da
primeira universidade de medicina do país, fundada em 2010.
Em outubro de 2011, a Embaixada do Brasil em Nairóbi recebeu
Nota da Chancelaria djibutiana, pela qual informa as principais áreas de
interesse para cooperação com o Brasil (inclusive aquelas já sugeridas pelo
Embaixador não-residente do Djibuti), a saber: saúde; agricultura; água;
irrigação nas áreas rurais ("rural hydraulics"); educação; solidariedade nacional
("national solidarity"); eletricidade nas áreas rurais; pesquisa científica para
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capacitação e parceria com o Djibuti Research Centre, CERD;
desenvolvimento social, em parceria com a Djibuti Agency for Social
Development ADDS.
Em 14 de janeiro de 2012, o acordo de cooperação técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Djibuti foi assinado pela Embaixadora do Brasil em Adis Abeba, Isabel
Cristina de Azevedo Heyvaert, e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do
Djibuti, Mahmud ali Youssouf, por ocasião da apresentação das cartas
credenciais da Embaixadora brasileira no país. O acordo ainda se encontra em
tramitação no Executivo para envio ao Congresso Nacional. É importante
destacar que este é o primeiro acordo assinado bilateralmente entre os dois
países, instrumento jurídico necessário à implementação de projetos de
cooperação técnica bilaterais.
No âmbito da cooperação em infraestrutura, há espaço para
participação de empresas privadas brasileiras na construção e modernização de
portos no Djibuti. País de localização estratégica para o comércio entre Chifre
da África, Mediterrâneo e Índico, o Djibuti pretende tornar-se o maior
entreposto de mercadorias da África e contar com quatro portos: i) Djibuti; ii)
Tadjoura; iii) Doraleh; e iv) Goubet. Enquanto os três primeiros passaram por
modernização e expansão, o quarto encontra-se em processo de construção. Até
2007, a Odebrecht participou da construção das instalações portuárias da
Cidade do Djibuti. A construtora também atuou na construção do porto de
Doraleh. Em dezembro de 2011, a construtora Andrade Gutierrez realizou
missão de reconhecimento das oportuinidades de investimento nos países do
Chifre da África, identificando potencial de investimento em obras portuárias
no país.
Em junho de 2012, o então PM Dileita Mohamed Dileita esteve no
Brasil por ocasião de sua participação na Rio+20. Na ocasião, o Governo do
país teria manifestado interesse na aquisição de aeronaves EMBRAER.
Em maio de 2013, estiveram no Brasil o Embaixador Rachad Farah,
Delegado Permanente de Djibuti junto à UNESCO, acompanhado do senhor
Ayeid Mousseid Yahya, Embaixador do Djibuti em Havana e,
cumulativamente, junto ao Brasil. A visita teve por objetivo principal obter o
apoio do Brasil à candidatura do Embaixador Rached Farah à Direção-Geral da
UNESCO. Na ocasião, no entanto, o Brasil já havia manifestado apoio à
candidatura à reeleição da búlgara Irina Bokova, formalizado ainda em 2012.
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Assuntos Consulares

Os assuntos consulares do Brasil no Djibuti são tratados pela
Embaixada em Adis Abeba (cumulativa) e não há registro de casos de
assistência consular no país. Não há informações tampouco sobre a presença de
comunidade brasileira no Djibuti.
Empréstimos e financiamentos oficiais

Não há registro de empréstimos oficiais brasileiros concedidos ao
Djibuti.
POLÍTICA INTERNA

Antigo Território Francês dos Afars e dos Issas, o Djibuti tornou-se
independente da França em 1977, por meio de referendo popular. Em 1981,
Hassan Gouled Aptidon foi eleito o primeiro Presidente do país. No mesmo
ano, o unipartidarismo foi instaurado no país, consolidando o monopólio do
partido do Presidente, o “Rassemblement Populaire pour Le Progrès” (RPP).
Atualmente, após a liberação da criação de novos partidos, o RPP faz parte da
coalizão governamental "Union pour la Majorité Présidentielle" (UMP), que
domina o cenário político djibutiano. Aptidon seria reeleito consecutivamente
por mais duas vezes para mandatos de seis anos, em 1987 e 1993.
No começo da década de 1990, o movimento “Frente pela
Restauração da Unidade e da Democracia” (FRUD), de composição étnica afar,
entrou em confronto armado contra as forças governamentais, dominadas pela
etnia issa, deflagrando uma guerra civil. Pressionado e temendo trágicas
consequências, o Governo de Gouled Aptidon optou por abrandar o regime,
fazendo algumas concessões à FRUD. Uma nova constituição é aprovada por
referendo em 1992, permitindo a coexistência de quatro partidos políticos por
um período de dez anos.
Em 1994, a FRUD e o RPP assinam um acordo de paz, pondo fim
ao conflito armado. O acordo de partilha de poder entre issas e afares estipulou
que, sendo o Presidente eleito pertencente a uma das etnias, o PrimeiroMinistro deveria obrigatoriamente provir da outra.
Em 1999, com a renúncia de Aptidon, foi eleito Presidente Ismail
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Omar Guelleh, sobrinho e ex-chefe de gabinete do seu antecessor. Durante seu
Governo, aprofundou-se a conciliação entre as facções dissidentes do país. Em
2005 e 2011, Ismail Guelleh é reeleito Presidente, após concorrer sozinho à
eleição graças ao boicote perpetrado pelos candidatos de oposição.
Em fevereiro de 2013, após quase uma década de boicote, a oposição
participou das eleições legislativas no país. Na ocasião, a UMP obteve
cinquenta e cinco assentos, enquanto a coalizão da oposição "União pela
Salvação Nacional" (USN) obteve dez. O retorno da oposição foi possível em
razão de mudanças no sistema político do país, após a aprovação, em
novembro de 2012, de novo modelo eleitoral. Até então, o sistema eleitoral
possibilitava que o partido mais votado recebesse a totalidade das vagas em
disputa. Em março de 2013, o Presidente Omar Guelleh nomeou Abdoulkader
Kamil Mohamed como novo Primeiro-Ministro, em substituição a Dileita
Mohamed Dileita, que permaneceu no cargo por mais de uma década (20012013).
A USN, contudo, acusou o Governo de fraudar as eleições e instou
seus apoiadores a manifestarem-se, o que gerou confrontos com a polícia na
capital e na cidade de Balbala. Os deputados da oposição vêm boicotando as
sessões do parlamento desde as eleições de 2013. Em setembro de 2014, o
Chanceler do Djibuti, encarregado pelo Presidente Guelleh de conduzir
negociações com a oposição antecipou que estaria próxima a obtenção de
acordo que permitiria o retorno dos deputados ao parlamento. Em dezembro de
2014, após dezoito meses de negociações, o governo djibutiano e a USN
assinaram um acordo-quadro que poria fim ao boicote parlamentar da oposição
e possibilitaria o dialogo político em torno de reformas do sistema eleitoral do
país. Em 23 de fevereiro de 2015, passados três meses da assinatura do acordoquadro, oito deputados da oposição foram reintegrados às sessões
parlamentares. Entre os principais pontos do acordo-quadro alcançado,
figuram: a interrupção de qualquer ato que possa conduzir a situações de tensão
entre o governo e os militantes de oposição; o compromisso de ambas as partes
em observar a ordem constitucional, as leis e as liberdades fundamentais; e a
adoção de reformas democráticas e institucionais imediatas. Contudo, até o
momento, as mudanças políticas mais profundas propostas no documento não
foram realizadas. Analistas sugerem que, ainda que implementado em sua
totalidade, o acordo-quadro terá pouco efeito sobre a hegemonia política que o
partido governista exerce no parlamento.
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Poder Legislativo

O Parlamento djibutiano é unicameral, consistindo de uma única
Assembleia Nacional, (Assemblée Nationale). A mesma é composta por um
total de 65 deputados, eleitos diretamente, servindo mandatos de cinco anos de
duração. Do total de deputados, 52 deles são eleitos diretamente, por maioria
simples dos votos e treze são eleitos diretamente por votos de representação
proporcional.
POLÍTICA EXTERNA

Sua localização estratégica, o perfil político moderado de seu regime
em relação a temas da agenda regional e internacional, bem como o papel de
mediador e contribuinte de tropas para os esforços de pacificação da Somália
conferem ao Djibuti o status de parceiro confiável do Ocidente na região.
No cerne da política externa djibutiana estão laços especiais com a
França, que se destaca como importante investidor externo, prestador de
assistência e cooperação e parceiro comercial. A ex-metrópole também é
garante da integridade territorial do país africano e ali mantém base naval com
efetivo de quase três mil homens, que serve como ponto estratégico entre o
território francês e seus entrepostos no Oceano Índico.
No entanto, as relações entre os dois países chegaram a ser abaladas
pelos desdobramentos da morte do juiz francês Bernard Borrel em 1995, na
capital Djibuti. Em março de 2008, a justiça francesa alegou que o magistrado
teria sido vítima de homicídio, condenando dois altos oficiais do Djibuti à
prisão. O episódio despertou ressentimentos contra a França no Djibuti,
provocando, entre outros incidentes, a expulsão de jornalistas franceses do
país. No início de 2015, as relações com a França foram novamente
estremecidas quando o presidente Guelleh criticou, em entrevista, a tímida
presença econômica e política da França no Djibuti, afirmando que a mesma
realizava poucos investimentos e não promovia nenhuma visita ministerial ao
país em muitos anos. Pontualmente, Guelleh ressaltou que o Ministro da
Defesa francês Jean-Yves Le Drian havia prometido realizar uma visita ao
Djibuti, a qual não se concretizou. Após essa declaração, Le Drian afirmou que
visitaria o país no mês de abril de 2015, caso houvesse disposição do
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presidente Guelleh em recebê-lo.
Na esteira dos ataques de 11 de setembro, o Djibuti foi escolhido
pelos EUA como parceiro especial em sua “guerra contra o terror”, instalando
uma base militar no país africano. Vale mencionar que o Djibuti é o país da
África subsaariana que mais recebe ajuda financeira dos EUA em termos per
capita. A localização do Djibuti também o eleva à condição de parceiro
inescapável para lidar com temas de segurança no Mar Vermelho e no Chifre
da África. O país também acolheu bases navais da Alemanha e do Japão (a
única base japonesa fora do Japão), as quais visam a reprimir a pirataria no
Oceano Índico.
A China, maior parceira comercial do Djibuti, vem-se constituindo
também como importante financiador de projetos de infraestrutura no país. Em
janeiro de 2013, o Governo de Djibuti concluiu negociações para a venda, por
US$ 185 milhões, de 23,5% do Porto de Djibuti a companhia estatal chinesa.
Em setembro de 2013, foi anunciada a construção de dois novos portos, no
valor de US$ 470 milhões, a serem financiados pelo país asiático. Tem sido
crescente, ademais, a presença de investimentos de países do Golfo (Kuwait e
Arábia Saudita) tanto na construção de infraestrutura portuária, quanto em
refinarias de petróleo no país.
Os investimentos externos em infraestrutura têm sido apontados
como o principal motor para o elevado crescimento econômico apresentado
pelo país nos últimos anos.
Em seu entorno regional, são estreitos os laços que ligam o Djibuti à
vizinha Etiópia. Em razão de seu conflito com a Eritreia, a Etiópia tem
utilizado o Djibuti como sua principal via de acesso ao mar. Nos últimos anos,
a economia do Djibuti tem-se beneficiado largamente das receitas auferidas da
utilização de seus portos.
O Djibuti chegou a cortar relações com a Eritreia em 1998, mas as
restabeleceu em 2000, com o fim do conflito entre a Eritreia e a Etiópia. Entre
2004 e 2006, o relacionamento entre o Djibuti e a Eritreia ganhou substância,
com a assinatura de acordos políticos, econômicos e militares, mas voltou a
sofrer forte revés em abril de 2008, quando o Djibuti acusou tropas eritreias de
haverem violado o seu território. O incidente provocou intensa movimentação
militar na fronteira, apesar de tentativa de mediação da Liga Árabe e do Catar.
Em junho de 2008, ocorreram fortes choques na região fronteiriça de Ras
Doumeira.
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Em janeiro de 2009, o CSNU adotou a Resolução 1862, com o fim
de solucionar o conflito entre o Djibuti e a Eritréia. Com a persistência da
instabilidade na região, o CSNU viu-se impelido a adotar, em dezembro de
2009, a Resolução 1907, que impôs sanções à Eritréia pelo seu envolvimento
na crise da Somália e pelo descumprimento das determinações sobre o conflito
fronteiriço com o Djibuti, previstas pela Resolução 1862.
Em junho de 2010, graças a esforços de mediação do Catar, foi
assinado novo acordo entre Djibuti e Eritreia para a resolução do conflito
fronteiriço. Dentre as principais previsões do acordo, constam a verificação
pelas tropas cataris da retirada das forças eritreias da região, o monitoramento
da fronteira pelo Catar e o compromisso de solução, também sob supervisão do
Catar, dos aspectos relativos a desaparecidos e prisioneiros de guerra.
No plano regional, o Djibuti tem atuado com empenho no âmbito da
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD). Organismo
fundado em 1986, com sede na capital djibutiana, a IGAD foi idealizada pelo
ex-Presidente Hassan Aptidon e teve, em sua origem, por objetivo precípuo
coordenar políticas e estratégias de combate à seca. Posteriormente, a IGAD
passou a voltar sua atenção para a solução de conflitos regionais, como nos
casos da Somália, do Sudão e do Sudão do Sul. O Djibuti é o 4º maior
contribuinte de tropas à Missão da União Africana na Somália (AMISOM),
com um contingente de cerca de 960 soldados no país vizinho.
Embora apenas uma pequena parcela de sua população seja de
origem árabe – a maioria proveniente do Iêmen –, o Djibuti se tem proclamado
um “Estado árabe” em suas relações com o exterior, adotando postura ativa em
organismos como a Liga Árabe e em outras instituições internacionais ligadas
ao Islã, o que lhe rende dividendos em termos de investimentos. O porto e o
aeroporto do país são geridos por investidores baseados em Dubai, que também
têm construído no Djibuti vários hotéis de padrão internacional, além da nova
zona portuária de Doraleh. O país também vem trabalhando em conjunto com o
Governo do Iêmen com o objetivo de construir uma ponte que conecte os dois
territórios através do Mar Vermelho.
Em relação à crescente instabilidade no Iêmen em 2015, o Djibouti
tem recebido centenas de cidadãos de diferentes nacionalidades buscando
escapar da zona de conflito iemenita. Frente a tal cenário, o presidente Guelleh
formou um comitê de crise para lidar com a repatriação de seus cidadãos e com
a entrada de estrangeiros que fogem do conflito civil iemenita. Segundo o
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Ministro dos Negócios Estrangeiros Mahmoud Ali Youssouf, o Djibouti possui
pequena capacidade para lidar com a situação de refugiados no país e terá de
recorrer à ajuda internacional. O chanceler não descarta, ademais, a
possibilidade de alguma ação dos rebeldes no estreito de Bab el-Mandeb contra
navios comerciais ou militares estrangeiros, o que poderá fazer o conflito na
região escalar.

ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS

Um dos menores países da África em termos populacionais (cerca de
800 mil habitantes), o Djibuti, por sua localização estratégica, tem recebido
importantes investimentos externos na área de infraestrutura, o que tem
permitido ao país apresentar elevadas taxas de crescimento nos últimos anos.
Não obstante, o Djibuti ainda se defronta com o desafio de promover
a diversificação de sua economia. O setor de serviços responde por cerca de
75% do PIB, em virtude do peso das atividades portuárias, as quais não
distribuem seus benefícios para o conjunto da população. A ausência de base
industrial e agrícola adequadas resulta, por outro lado, em elevada
vulnerabilidade do país a choques externos. Em que pese seu déficit de
governança democrática, o Djibuti pode ser, contudo, considerado foco de
estabilidade em meio a entorno regional tradicionalmente conturbado (Somália,
Eritreia, Iêmen).
Nos últimos anos, a economia do Djibuti tem crescido de forma
significativa. Entre os anos de 2007 e 2014, as porcentagens de crescimento do
PIB do país se mantiveram entre 3,5% e 6%, segundo estimativas do Fundo
Monetário Internacional.
No mesmo período, ocorreram diversas elevações e quedas no valor
da inflação, ainda segundo dados do FMI. A elevação máxima da inflação
ocorreu no ano de 2008, quando a mesma chegou a 9,2%. O dado disponível
mais recente, de 2012, revela uma queda expressiva da inflação, que registrou
o índice de apenas 1% no ano em questão.
O Djibuti apresenta marcado déficit estrutural em sua balança
comercial. No que tange às importações e exportações, o Djibuti registrou no
ano de 2010 exportações no valor de U$ 98 milhões e importações no valor de
U$ 1,95 bilhão. No ano de 2011, o valor das exportações foi da ordem de U$
117 milhões, enquanto o das importações foi de U$ 2,45 bilhões. Em 2012, foi
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registrado o valor de U$ 84 milhões para as exportações e de U$ 2,92 bilhões
para as importações. Já no ano de 2013 (último ano cujos dados de comércio
exterior se encontram consolidados), o valor das exportações do país foi de U$
88 milhões, ao passo que o valor de importações foi de U$ 2,98 bilhões.
Em relação aos principais produtos exportados, dados de 2013
(últimos dados disponíveis) apontam que animais vivos correspondem a
26,68% das exportações do Djibuti, enquanto madeira corresponde a 18,08%,
café corresponde a 6,66% e combustíveis, a 4,95%. Para os produtos
importados, também segundo dados de 2013, 10,1% do total de importações
diz respeito a gorduras e óleos, enquanto máquinas mecânicas correspondem a
9,2% desse total, cereais correspondem a 9% e automóveis correspondem a
7,2%.
De acordo com os dados mais recentes disponíveis, do ano de 2013,
os principais destinos das exportações do Djibuti são a Arábia Saudita (38,7%
do total), o Egito (10,2%), o Iêmen (6%), a Índia (5,8%), os Estados Unidos
(4,6%) e a França (4,3%). As principais origens das importações do país são a
China (34,2% do total), a Índia (12,9%), a Indonésia (9,6%), a Arábia Saudita
(6,6%), os Estados Unidos (5,7%) e a Malásia (3,1%).
Após a análise anual de janeiro de 2015 do FMI, feita conjuntamente
com o governo do país, é possível apontar que os maiores desafios do Djibuti
continuam a ser o combate à pobreza e ao desemprego, além da diversificação
da economia, a fim de reduzir a grande dependência do país em relação ao seu
setor portuário. Atualmente, 42% da população do Djibuti vive em situação de
pobreza extrema e o índice de desemprego é de 48%. Na visão do FMI, seria
necessário, ainda, fortalecer as políticas fiscais e monetárias do país. Tais
reformas estruturais fortaleceriam a economia, impulsionariam a
competitividade, contribuiriam para a redução da pobreza através de uma
melhor infraestrutura, bem como maximizariam os benefícios trazidos pelos
fortes investimentos externos que o país tem recebido.
Comércio bilateral e investimentos
O comércio bilateral resume-se às exportações brasileiras. Açúcares
e preparações alimentícias têm respondido por mais de 70% da pauta. Nos
últimos anos, o intercâmbio comercial tem sido bastante errático, oscilando de
US$ 55 milhões, em 2010, para US$ 7,9 milhões, em 2013 (último ano em
relação ao qual há dados consolidados disponíveis sobre a composição da pauta
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de exportações brasileias ao país).
Há espaço para participação de empresas privadas brasileiras na
construção e modernização de portos no Djibuti. Até 2007, a Odebrecht
participou da construção das instalações portuárias da Cidade do Djibuti. Em
dezembro de 2011, a construtora Andrade Gutierrez realizou missão de
reconhecimento das oportuinidades de investimento nos países do Chifre da
África, identificando potencial de investimento em obras portuárias no país.
Também há potencial, em princípio, de cooperação com o Brasil na
área energética. O país busca prospectar reservas de petróleo e gás em seu
território e, por outro lado, investir em fontes alternativas de energia, em
especial a energia geotérmica.
Em junho de 2012, o então PM Dileita Mohamed Dileita esteve no
Brasil por ocasião de sua participação na Rio+20. Na ocasião, o Governo do
país teria manifestado interesse na aquisição de aeronaves EMBRAER.
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Anexos
CRONOLOGIA HISTÓRICA

1888
1892
1946
1958
1967

1977
1981

1992

1994
1999
2000
2005
2008
2010/abr
2010/jun

Colônia francesa da Somalilândia estabelecida na região.
Djibuti se torna a capital da Somalilândia Francesa.
O Djibuti se torna um território ultramarino dentro da União
Francesa, tendo seus próprios legisladores e representantes no
Parlamento francês.
Djibuti vota a favor de tornar-se parte da Comunidade Francesa.
Ocorre um referendo no país, no qual os Afares e os europeus
votam a favor da manutenção do território como parte da
Comunidade Francesa. A Somalilândia Francesa passa, então, a
chamar-se Território Francês dos Afares e dos Issas.
Um novo plebiscito torna o Território Francês dos Afares e dos
Issas independente, sob o nome de Djibuti. Hassan Gouled
Aptidon foi o primeiro presidente após a independência.
O Djibuti torna-se um Estado unipartidário, sendo o único
partido a União Popular pelo Progresso (RPP).
É adotada uma constituição que permite um sistema de
multipartidarismo limitado. Esse contexto desencadeia conflitos
no norte do país entre tropas do governo e a Frente pela
Restauração da Unidade e da Democracia (FRUD) e deflagra
uma guerra civil.
O governo e a facção principal da FRUD assinam um acordo de
partilha de poder que deveria por fim à guerra civil. A facção
radical da FRUD, no entanto, mantem-se na luta armada.
O presidente Aptidon anuncia que não concorrerá às eleições
presidenciais. Ismail Omar Guelleh é eleito seu sucessor.
O governo e a facção radical da FRUD assinam um acordo de
paz que finalmente põe fim à guerra civil.
O presidente Guelleh concorre novamente às eleições
presidenciais como único candidato, sob boicote dos candidatos
da oposição.
Eclosão de conflitos entre tropas djibutianas e eritreias na região
em disputa de Ras Doumeira.
O parlamento aprova emenda constitucional que permite que o
presidente concorra a um terceiro mandato.
Eritreia e Djibuti entram em acordo sobre resolver pacificamente
suas questões fronteiriças.
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2011
2013
2015/fev

Presidente Guelleh vence mais uma eleição sob boicote da
oposição.
Após sucessivos boicotes eleitorais, candidatos de oposição
concorrem às eleições parlamentares, conquistando 10 dos 65
assentos. A oposição, no entanto, acusou o governo de fraude
nas eleições e iniciou um boicote às sessões parlamentares.
Após a assinatura de um acordo-quadro em dezembro de 2014, 8
parlamentares da oposição são reintegrados às sessões.

CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS

1996
2005

2010

2011
2012

2013

Estabelecimento de relações diplomáticas por meio de
assinatura de comunicado conjunto pelos Representantes do
Brasil e do Djibuti junto à ONU.
Visita ao Brasil do presidente do Djibuti, Ismail Omar Guelleh,
para participar da I Cúpula América do Sul–Países Árabes
(ASPA).
A Embaixada brasileira em Adis Abeba (Etiópia) substitui a
Embaixada brasileira em Nairóbi (Quênia) na função de
representar cumulativamente o Brasil junto às autoridades
djibutianas.
Djibuti é incluído no rol de beneficiários da Lei 12.429, que
regulamenta a doação de estoques públicos de alimentos pelo
Governo Brasileiro.
Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica na Chancelaria
djibutiana, por ocasião da apresentação de credenciais da
Embaixadora brasileira não residente.
Visita ao Brasil do Embaixador Rached Farad, Delegado
Permanente do Djibuti junto à UNESCO, acompanhado do
Embaixador do Djibuti em Havana, Ayeid Mousseid Yahya,
com o objetivo de obter o apoio brasileiro à candidatura do
Embaixador Farah à Direção Geral da UNESCO.
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ATOS BILATERAIS
TÍTULO
ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DO DJIBUTI

DATA DE
CELEBRAÇÃO

14/02/2012

ENTRADA PUBLICAÇÃO
EM
(D.O.U.)
VIGOR

Tramitação
MRE
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DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS
Principais Indicadores Econômicos do Djibuti
2012
Indicador

2013

2014

2015

(1)

(1)

2016
(1)

2012

2013

2014

2015

2016

4,84%

5,00%

6,00%

6,50%

7,00%

PIB nominal (US$ bilhões)

1,35

1,46

1,58

1,74

1,91

PIB nominal "per capita" (US$)

1.523

1.593

1.684

1.798

1.928

PIB PPP (US$ bilhões)

2,50

2,66

2,86

3,07

3,32

PIB PPP "per capita" (US$)

2.813

2.916

3.043

3.182

3.342

População (mil habitantes)

889

914

939

966

993

1,06%

2,55%

3,48%

1,16%

2,36%

Saldo em transações correntes (US$ milhões)

-249

-346

-497

-607

-748

Câmbio (Dfr / US$)

177,7

177,7

177,7

n.d.

n.d.

Crescimento real (%)

Inflação (%)

Origem do PIB ( 2013 estimativa )
3,0%

Agricultura
Indústria

17,3%

Serviços

79,7%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nas seguintes publicações: (1) EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report 1st Quarter
2015; (2) IMF - World Economic Outlook Database, October 2014.
(1) Estimativas FMI e EIU.
(n.d.) Dado não disponível.

Crescimento real do PIB (%)
8,00%

0
-100

6,00%

Saldo em transações correntes
(US$ bilhões)
2012

2013

2014

2015

2016

-200
-300

4,00%

-400
-500

2,00%

-600
-700

0,00%
2012

2013

2014

2015

-800

2016

Inflação (%)

População (mil habitantes)

4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

1.020
1.000
980
960
940
920
900
880
860
840
820
2012

2013

2014

2015

2016
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Evolução do Comércio Exterior do Djibuti (1)
US$ milhões

2009

2010

2011

2012

Exportações

2013

2014

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2004

28

2005

2013

Intercâmbio
comercial

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

-59,2%

603

-29,1%

631

-31,4%

-576

99

256,4%

1.659

175,0%

1.757

178,5%

-1.560

2006

208

111,2%

2.075

25,1%

2.283

29,9%

-1.867

2007

208

-0,2%

2.336

12,6%

2.544

11,4%

-2.128

2008

273

31,5%

2.046

-12,4%

2.319

-8,8%

-1.773

2009

183

-33,2%

1.747

-14,6%

1.929

-16,8%

-1.564

2010

98

254,0%

1.947

222,8%

2.045

224,2%

-1.849

2011

117

19,8%

2.451

25,8%

2.568

25,6%

-2.333

2012

84

-28,1%

2.923

19,3%

3.008

17,1%

-2.839

2013(2)

88

4,2%

2.977

1,8%

3.065

1,9%

-2.889

Var. %
2004-2013

218,0%

---

393,5%

---

385,8%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações fornecidas
pelos parceiros comerciais.
(2) Última posição disponível em 02/04/2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

#DIV/0!

#DIV/0!

Exportações

Importações

#DIV/0!
Intercâmbio comercial

Saldo comercial

4.000
3.000
2.000

1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000

-4.000
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Direção das Exportações do Djibuti(1)
US$ milhões

2 0 1 3(2)

Part.%
no total

34,05

38,7%

Egito

8,99

10,2%

Iêmem

5,24

6,0%

Índia

5,07

5,8%

Estados Unidos

4,02

4,6%

França

3,75

4,3%

Malásia

2,92

3,3%

Países Baixos

2,38

2,7%

Catar

2,31

2,6%

Omã

1,96

2,2%

Brasil (86ª posição)

0,00

0,0%

Subtotal

70,68

80,3%

Outros países

17,29

19,7%

Total

87,97

100,0%

Descrição
Arábia Saudita

...

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.
(2) Última posição disponível em 02/04/2015.

10 principais destinos das exportações
Arábia Saudita

38,7%

Egito

10,2%

Iêmem

6,0%

Índia

5,8%

Estados Unidos

4,6%

França

4,3%

Malásia

3,3%

Países Baixos

2,7%

Catar

2,6%

Omã

2,2%
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Origem das Importações do Djibuti(1)
US$ milhões

2 0 1 3(2)

Part.%
no total

China

1.019

34,2%

Índia

383

12,9%

Indonésia

286

9,6%

Arábia Saudita

195

6,6%

Estados Unidos

170

5,7%

Malásia

92

3,1%

França

85

2,9%

Etiópia

75

2,5%

Tailândia

68

2,3%

Turquia

67

2,3%

8

0,3%

2.448

82,2%

529

17,8%

2.977

100,0%

Descrição

...

Brasil (28ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.
(2) Última posição disponível em 02/04/2015.

10 principais origens das importações

China

34,2%

Índia

12,9%

Indonésia

9,6%

Arábia Saudita

6,6%

Estados Unidos

5,7%

Malásia

3,1%

França

2,9%

Etiópia

2,5%

Tailândia

2,3%

Turquia

2,3%
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Composição das exportações do Djibuti(1)
US$ milhões

2 0 1 3(2)

Part.%
no total

Animais vivos

25,68

29,2%

Madeira

18,08

20,6%

Café

6,66

7,6%

Combustíveis

4,95

5,6%

Automóveis

3,57

4,1%

Máquinas mecânicas

3,01

3,4%

Peles e couros

2,19

2,5%

Ferro e aço

2,19

2,5%

Cereais

2,05

2,3%

Borracha

1,84

2,1%

Subtotal

70,22

79,8%

Outros

17,76

20,2%

Total

87,97

100,0%

Descrição

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.
(2) Última posição disponível em 02/04/2015.

10 principais grupos de produtos exportados

Borracha
2,1%

Outros
20,2%

Animais vivos
29,2%

Cereais
2,3%

Ferro e aço
2,5%
Peles e couros
2,5%

Máquinas mecânicas
3,4%
Automóveis
4,1%
Combustíveis
5,6%

Café
7,6%

Madeira
20,6%
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Composição das importações do Djibuti (1)
US$ milhões
Part.%
no total

(2)

Descrição

2013

Gorduras e óleos

302

10,1%

Máquinas mecânicas

275

9,2%

Cereais

267

9,0%

Automóveis

214

7,2%

Químicos inorgânicos

133

4,5%

Máquinas elétricas

130

4,4%

Plásticos

129

4,3%

Calçados

107

3,6%

Vestuário de malha

87

2,9%

Móveis

86

2,9%

Subtotal

1.730

58,1%

Outros

1.247

41,9%

Total

2.977

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.
(2) Última posição disponível em 02/04/2015.

10 principais grupos de produtos importados
Gorduras e óleos
10,1%

Máquinas mecânicas
9,2%

Outros
41,9%

Cereais
9,0%

Automóveis
7,2%

Químicos inorgânicos
4,5%

Móveis
2,9%
Vestuário de malha
2,9%

Calçados
3,6%

Máquinas elétricas
4,4%
Plásticos
4,3%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Djibuti
US$ mil, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2005

4.140

-57,6%

0,00%

0

n.a.

0,00%

4.140

-57,6%

0,00%

4.140

2006

7.549

82,3%

0,01%

2

n.a.

0,00%

7.551

82,4%

0,00%

7.548

2007

10.291

36,3%

0,01%

0

n.a.

0,00%

10.291

36,3%

0,00%

10.291

2008

7.259

-29,5%

0,00%

0

n.a.

0,00%

7.259

-29,5%

0,00%

7.259

2009

25.930

257,2%

0,02%

0

n.a.

0,00%

25.930

257,2%

0,01%

25.930

2010

55.026

112,2%

0,03%

0

n.a.

0,00%

55.026

112,2%

0,00%

55.026

2011

14.413

-73,8%

0,01%

0

n.a.

0,01%

14.413

-73,8%

0,00%

14.413

2012

45.137

213,2%

0,02%

0

n.a.

0,00%

45.137

213,2%

0,01%

45.137

2013

7.955

-82,4%

0,00%

0

n.a.

0,00%

7.955

-82,4%

0,00%

7.955

2014

20.699

160,2%

0,01%

0

n.a.

0,00%

20.699

160,2%

0,00%

20.699

2015 (jan-mar)

2.314

166,5%

0,01%

0

n.a.

0,00%

2.314

166,5%

0,00%

2.314

---

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

399,9%

---

---

n.a.

399,9%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
(n.a.) Critério não aplicável.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Part. % do Brasil no Comércio do Djibuti (1)
US$ mil
Descrição

Exportações do Brasil para o Djibuti (X1)
Importações totais do Djibuti (M1)

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
2009/2013

25.930

55.026

14.413

45.137

7.955

-69,3%

1.746.647 ###### 2.450.542 ###### 2.976.909

Part. % (X1 / M1)

70,4%

1,48%

2,83%

0,59%

1,54%

0,27%

-82,0%

0

0

0

0

0

n.a.

Exportações totais do Djibuti (X2)

182.648

97.948

117.339

84.398

87.974

-51,8%

Part. % (M2 / X2)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

n.a.

Importações do Brasil originárias do Djibuti (M2)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Abril de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também por
diferentes metodologias de cálculo.
(n.a.) Critério não aplicável.

3,00%

Part. % (X1 / M1)
Part. % (M2 / X2)

2,50%
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1,50%
1,00%
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Exportações brasileiras por fator agregado
US$ mil
Comparativo 2014 com 2013

Exportações
2014

Manufaturados

Semimanufaturados
Básicos

2013

0

5.000

10.000

15.000

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
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Composição das exportações brasileiras para o Djibuti
US$ mil, fob
2012

Descrição

Açúcar
Preparações alimentícias

2013

Valor

Part.%
no total

12.314

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

27,3%

168

2,1%

10.678

51,6%

384

0,9%

4.984

62,6%

4.325

20,9%

Automóveis

1.570

3,5%

368

4,6%

2.600

12,6%

Carnes

1.105

2,4%

1.698

21,3%

1.436

6,9%

0

0,0%

0

0,0%

1.167

5,6%

Borracha

349

0,8%

159

2,0%

318

1,5%

Subtotal

15.722

34,8%

7.377

92,7%

20.524

99,2%

Outros produtos

29.415

65,2%

578

7,3%

175

0,8%

Total

45.137

100,0%

7.955

100,0%

20.699

100,0%

Armas e munições

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Açúcar

51,6%

Preparações
alimentícias

20,9%

Automóveis

12,6%

Carnes

6,9%

Armas e munições

Borracha

5,6%

1,5%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ mil, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015
(jan-mar) no total (jan-mar) no total

Exportações
Preparações alimentícias

4.325

498,1%

576

24,9%

Armas e munições

1.167

134,4%

561

24,2%

Carnes

1.436

165,4%

479

20,7%

Açúcar

10.678

1229,8%

416

18,0%

2.600

299,4%

81

3,5%

Extratos tanantes

Automóveis

0

0,0%

68

2,9%

Preparações hortícolas

7

0,8%

35

1,5%

32

3,7%

31

1,3%

Subtotal

20.245

2331,6%

2.247

97,1%

Outros produtos

-19.377

#####

67

2,9%

868

100,0%

2.314

100,0%

Máquinas mecânicas

Total

Preparações
alimentícias

576

Armas e munições

561

Carnes

479

Açúcar

416

Automóveis

81

Extratos tanantes

68

Preparações hortícolas

35

Máquinas mecânicas

31

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Subsecretaria-Geral Política III, Departamento de África,
Divisão de África III

REPÚBLICA DO SUDÃO DO SUL

INFORMAÇÃO OSTENSIVA
Abril de 2015
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DADOS BÁSICOS
DADOS BÁSICOS SOBRE O SUDÃO DO SUL
República do Sudão do Sul
NOME OFICIAL:
Juba
CAPITAL:
619.745 km²
ÁREA:
11,4 milhões (est. 2014)
POPULAÇÃO:
Inglês
IDIOMA OFICIAL:
Cristianismo (60,5%); Islamismo (6,2%); crenças
PRINCIPAIS RELIGIÕES:
autóctones e religiões sincréticas (32,9%); outras (0,4%)
Presidencialismo
SISTEMA DE GOVERNO:
Bicameral; Assembleia Nacional Legislativa (National
PODER LEGISLATIVO:
Legislative Assembly) e Conselho dos Estados (Council
of States)
Presidente Salva Kiir Mayardit (desde 9/7/ 2011)
CHEFE DE ESTADO E GOVERNO:
Barnaba Marial Benjamin (desde 27/7/2013)
CHANCELER:
US$ 12,8 bilhões (2014, FMI)
PIB NOMINAL
PIB (PARIDADE DE PODER DE COMPRA US$ 25,9 bilhões (2014, FMI)
– PPP):
US$ 1.127,2 (2014, FMI)**
PIB PER CAPITA:
US$ 2.280,1 (2014, FMI)**
PIB PPP PER CAPITA:
5,4% (2014); 24,4% (2013); -47,6% (2012)
VARIAÇÃO DO PIB (FMI):
Não disponível
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO (IDH):
55 anos (Banco Mundial, 2013)
EXPECTATIVA DE VIDA:
27% (CIA, 2009)
ALFABETIZAÇÃO:
Não disponível
ÍNDICE DE DESEMPREGO:
Libra sul-sudanesa
UNIDADE MONETÁRIA:
Não há registro de brasileiros residentes no Sudão do Sul
COMUNIDADE BRASILEIRA
ESTIMADA:
**Dados estimados pelo FMI, tendo em vista que, para tais informações, não são divulgados dados
consolidados.
Até o presente momento, ainda não há série histórica sobre o comércio Brasil-Sudão do Sul no sistema
MDIC/Secex/AliceWeb. Há dados disponíveis para período posterior a 2013, embora nem sempre
consolidados (ver página 33).

Informação elaborada em 23 de abril de 2015, pelo Secretário Artur Andrade da Silva Machado (DAF-III). Revisada pelo Conselheiro Paulo Rocha Cypriano
(DAF-III).

PERFIS BIOGRÁFICOS
SALVA KIIR MAYARDIT

Presidente
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Salva Kiir Mayardit, de etnia dinka, nasceu em 1951, na região de
Bahr el Ghazal, oeste do Sudão do Sul. Em fins da década de 1960, ingressou
no grupo separatista sul-sudanês “Anyanya”, que lutaria contra as forças de
Cartum durante a I Guerra Civil Sudanesa. Em 1983, junto com outros líderes
sul-sudaneses, fundou o “Movimento de Libertação do Povo do Sudão”
(SPLM), principal agrupamento de facções rebeldes a lutar pela secessão do sul
do Sudão durante a II Guerra Civil Sudanesa.
Durante a década de 1990, Salva Kiir exerceu a função de
Comandante do Exército de Libertação do Povo do Sudão (SPLA), braço
armado do SPLM. Após a assinatura do “Acordo Abrangente de Paz” (AAP)
entre o Governo do Sudão e o SPLM, que pôs fim à guerra civil sudanesa, em
janeiro de 2005, Salva Kiir assumiu o cargo de Vice-Presidente da região
autônoma do Sul do Sudão. No entanto, apenas três semanas depois, com a
morte do líder John Garang, coube a Salva Kiir ocupar o cargo de Presidente
do Sul do Sudão e de Primeiro-Vice-Presidente do Sudão, conforme os termos
do AAP. Em 2010, Kiir foi reeleito para a Presidência do Sul do Sudão, com
93% dos votos, o que levou o Presidente do Sudão, Omar Al-Bashir, a indicálo novamente ao posto de Primeiro-Vice-Presidente do Sudão.
Com a secessão do Sudão do Sul, Salva Kiir assumiu, em 9 de julho
de 2011, o cargo de Presidente do novo país.

364 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

83

Barnaba Marial Benjamin

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional

Estudou Ciências Pré-médicas na Universidade de Cartum (1965);
concluiu graduação em Medicina e Cirurgia na Universidade do Cairo (1970);
estudou Higiene e Medicina Tropical em Londres, na Escola de Medicina
Tropical (1983). Na Universidade da África do Sul (UNISA), em Pretória,
estudou Diplomacia e Relações Internacionais (2005).
Antes do Sudão do Sul tornar-se independente, Benjamin trabalhou
como médico e administrador em vários hospitais do Sudão. Desde pelo menos
1983, está vinculado ao SPLA (Exército Popular de Libertação do Sudão) e ao
SPLM (Movimento Popular de Libertação do Sudão), onde ocupou vários
postos administrativos e diplomáticos.
Também foi Ministro da Informação e Radiodifusão (2010-2013);
Ministro do Comércio e Indústria (2009-2010); Ministro da Cooperação
Regional (2006-2009); Ministro de Estado da Cooperação Internacional
(Governo de Unidade Nacional, 2005-2006).
Em julho de 2013, foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação Internacional.
O Dr. Benjamin também é deputado na Assembleia Nacional
Legislativa do Sudão do Sul.
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RELAÇÕES BILATERAIS

O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer e estabelecer
relações diplomáticas com o Sudão do Sul, tendo-o reconhecido oficialmente já
em 9 de julho 2011, no próprio dia da independência do então novo país. O
Comunicado Conjunto sobre o Estabelecimento de Relações Diplomáticas
entre o Brasil e o Sudão do Sul foi assinado em Juba pelo Subsecretário-Geral
para Assuntos Políticos para África e Oriente Médio do Itamaraty, Embaixador
Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, representante brasileiro à cerimônia de
independência do país, e pelo então Chanceler sul-sudanês Deng Alor.
O Brasil figura, ademais, entre os 21 países definidos pelo Governo
do Sudão do Sul como prioritários para abrir uma das primeiras Embaixadas
residentes do país no exterior. A abertura de Embaixada em Brasília chegou a
ser anunciada por nota verbal ao Itamaraty em dezembro de 2011. Contudo, o
recrudescimento das tensões entre Sudão e Sudão no período pósindependência do Sul e as fortes restrições orçamentárias enfrentadas por Juba
em função da interrupção temporária da produção de petróleo do país, do início
de 2012 até abril de 2013, impediram o país de efetivar um relacionamento
mais atuante com relação ao Brasil, inclusive no que diz respeito à abertura de
Embaixada sul-sudanesa residente em Brasília.
Apesar da retomada da produção de petróleo sul-sudanesa a partir de
abril de 2013, bem como do processo de distensão observado nas relações
Juba-Cartum, a partir da implementação paulatina dos acordos alcançados entre
as partes em Adis-Abeba, em setembro de 2012, novo fator veio a dificultar o
aprofundamento, pelo Sudão do Sul, das tratativas voltadas à abertura de
Embaixada daquele país em Brasília: a eclosão, em dezembro de 2013, de
situação de conflito civil, que perdura até a presente data.
Não obstante essas dificuldades, em abril de 2014, o Senhor
Subsecretário-Geral Político para África e Oriente Médio do Itamaraty,
Embaixador Paulo Cordeiro manteve contato telefônico com o representante do
governo sul-sudanês, Embaixador Wol Mayar Ariec, sobre o tema. O
Embaixador Ariec, que esteve no Brasil para participar da Reunião
Multissetorial Global sobre o futuro da Governança da Internet, realizada em
São Paulo, nos dias 23 e 24 de abril de 2014, reiterou a intenção de abertura de
Embaixada residente do Sudão do Sul em Brasília.
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Em fevereiro de 2013, foi criada, por meio do Decreto nº 7914, a
Embaixada brasileira em Juba, cumulativa com a Embaixada em Adis Abeba.
Cooperação técnica
Sobretudo devido a constrangimentos impostos pelo cenário político
doméstico no Sudão do Sul, não há projetos ou iniciativas de cooperação em
negociação ou implementação entre os dois países. Juba já expressou, contudo,
seu desejo de beneficiar-se de cooperação com o Brasil, que é visto como um
parceiro potencialmente estratégico para o desenvolvimento sul-sudanês.
Autoridades sul-sudanesas mencionaram as seguintes áreas como prioritárias
para eventual início da cooperação: agricultura, pecuária de corte e leiteira,
bem como exploração petrolífera. O Sudão do Sul tem a percepção de que o
desenvolvimento agrícola, como vetor de promoção da segurança alimentar, da
inclusão social e da preservação ambiental, é crucial para o país. Há, dessa
maneira, oportunidades para uma presença brasileira substantiva no país a
médio e longo prazos.
Uma parceria na área agrícola com o Brasil poderia dar-se, na visão
de ambos os países, não somente no campo da cooperação técnica, mas
também no campo econômico-comercial, seja por meio de investimentos, seja
por meio da aquisição, em bases comerciais, de maquinário, insumos e
tecnologias agrícolas. O Governo do Sudão do Sul chegou a manifestar seu
desejo de enviar a Brasília missão de alto nível para os primeiros contatos com
o Governo brasileiro nessa área. Foi igualmente apresentada proposta sudanesa
de Acordo-Quadro de Cooperação Técnica ao Brasil. A contraproposta
brasileira ao texto sul-sudanês não recebeu, contudo, reação, fato atribuível ao
cenário de conflito civil por que passa atualmente aquele país africano.
Cooperação humanitária
Em 2012, a cooperação brasileira com o país deu-se no contexto da
cooperação humanitária às atividades do Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados (ACNUR) no Sudão e no Sudão do Sul. A contribuição
brasileira (de US$ 300 mil) ao ACNUR voltou-se ao apoio a ações
emergenciais empreendidas no Sudão e no Sudão do Sul (com valor dividido
igualmente), em favor de refugiados, deslocados internos e pessoas em situação
de vulnerabilidade nos dois países.
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Em 2014, o Brasil anunciou disponibilidade para doar ao Sudão do
Sul, por meio do Programa Mundial de Alimentos (PMA), 4.800 toneladas de
feijão, com valor estimado em US$ 3.105.460,58 e 4.530 toneladas de arroz,
com valor estimado em US$ 1.855.984,23. A doação ainda não se concretizou
pois, até o momento, não se logrou encontrar país parceiro para a cobertura dos
custos associados ao transporte e à distribuição dos alimentos por intermédio
do PMA, estimados em US$ 10.090.697,87, para o feijão, e US$ 9.378.859,59,
para o arroz. Esses custos envolvem toda a logística de transporte da carga do
Brasil até a distribuição aos beneficiários dos programas do PMA no Sudão do
Sul.
O Brasil tem também estudado cooperar com o Sudão do Sul,
juntamente com Índia e África do Sul, por meio do Fundo IBAS para o Alívio
da Fome e da Pobreza, cujo objetivo é financiar projetos autossustentáveis e
replicáveis, voltados, sobretudo, para as necessidades dos países de Menor
Desenvolvimento Relativo (MDRs) ou em situação de pós-conflito. Em
fevereiro de 2014, a Junta Diretora do Fundo aprovou projeto proposto pela
África do Sul na área de segurança alimentar para detentos no Sudão do
Sul, intitulado "Enhanced Food and Nutrition Security of Prison Inmates in
South Sudan", com orçamento de US$ 1,8 milhões. Posteriormente, contudo, o
representante da FAO no Sudão do Sul informou que, dado o contexto de
conflito civil, aquela agência não teria condições de levar adiante a construção
das instalações físicas onde se desenvolveria o projeto. Nessas condições,
foram reintegrados ao Fundo os recursos que haviam sido alocados ao projeto,
para aplicação em outras iniciativas, e a Junta Diretora recomendou que sejam
iniciadas consultas com o Governo do Sudão do Sul com vistas a identificar
nova proposta, para implementação futura.
Âmbito multilateral
Na esfera multilateral, o Brasil manifestou nos foros apropriados, em
especial no Conselho de Segurança, seu apoio ao Acordo Abrangente de Paz
(AAP), assinado em 2005, entre o Governo do Sudão e rebeldes do Sul, que
veio a permitir a realização do referendo sobre a autodeterminação do Sudão
do Sul. O País também cooperou para a implementação do AAP ao enviar
missão de observadores às eleições gerais de 2010, composta de parlamentares
(os então Deputados Nilson Mourão e Washington Luiz) e de diplomata
brasileiro. Por ocasião do referendo sobre a autodeterminação do Sudão do Sul,
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em janeiro de 2011, o Brasil novamente enviou missão de observadores,
composta de dois diplomatas.
O Brasil também apoiou o processo de paz entre Sul e Norte por
meio do envio de policiais e soldados à Missão das Nações Unidas no Sudão
(UNMIS), substituída, após a independência do Sudão do Sul, pela Missão das
Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS). Atualmente, 3 policiais, 5
observadores militares e um militar desdobrado brasileiros integram a Missão.
O País também mantém 2 observadores militares, que integram a Força
Interina das Nações Unidas em Abyei (UNISFA), região em disputa entre o
Sudão e o Sudão do Sul.
Assuntos Consulares

Rede Consular
A Rede Consular do Brasil no Sudão do Sul corresponde à
Embaixada em Adis Abeba (cumulativa).
Casos de assistência consular
Em janeiro de 2014, em meio ao conflito civil que eclodiu no país,
em dezembro de 2013, o Padre Raimundo Nonato Rocha dos Santos foi tido
por desaparecido no Sudão do Sul, após ter contatado familiares no Brasil. Em
24/02, contudo, a Embaixada em Adis Abeba transmitiu a notícia, recebida de
representante da Cooperação Italiana, de que o religioso brasileiro se
encontrava, havia dois dias, na Congregação dos Missionários Cambonianos
em Juba, em boas condições de saúde. Em 25/02, o padre enviou mensagem
eletrônica ao Itamaraty relatando ter sido resgatado em 20/02, com outras 13
pessoas, em helicóptero da ONU.
Comunidade brasileira
Não há outras informações sobre perfil e estimativa de tamanho da
comunidade brasileira no Sudão do Sul.
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Empréstimos e financiamentos oficiais

Não há registro de empréstimos e financiamentos oficiais concedidos
pelo Brasil ao Sudão do Sul.

POLÍTICA INTERNA
Antecedentes
A história recente do Sudão do Sul é marcada pelos conflitos com
seu vizinho ao norte, o Sudão, os quais culminaram com a secessão sulsudanesa em julho de 2011. As duas regiões, embora unidas por mais de 50
anos em um mesmo país, apresentam características distintas. O Norte possui
população predominantemente árabe e muçulmana. O Sul, por sua vez, é
povoado por diversas etnias subsaarianas, predominando o cristianismo e
religiões animistas.
Os motivos para as dissensões entre as duas regiões podem ser
traçados ao ano de 1821, quando o otomano Mohamed Ali Pasha dominou o
Egito e o Sudão. O Sul do Sudão era integrado à economia egípcio-sudanesa,
principalmente, pelo fornecimento de escravos, madeira e marfim. Contudo, o
controle político turco-egípcio que se seguiu sobre o Sudão nunca se afirmou
plenamente sobre o Sul, tendo em vista as dificuldades de governar estrutura
social caracterizada por múltiplos centros tribais e imensa diversidade cultural.
Estima-se que a região do atual Sudão do Sul fosse povoada, no início do
século XIX, por cerca de 13 milhões de indivíduos, agrupados em mais de 150
etnias.
Em 1875, Ismail Pasha, descendente de Mohamed Ali, sob a então
forte influência britânica, contratou o militar inglês George Chinese Gordon
para consolidar o domínio turco-egípcio sobre o Sul. Gordon tornou-se
Governador da província de Equatoria no atual Sudão do Sul e, mais tarde,
Governador-Geral do Sudão. Nessa condição, Gordon impôs a abolição da
escravidão para todo o Sudão, ainda que, em diversas regiões do Sul, o tráfico
de escravos se tenha mantido. A ação, no entanto, surtiu efeitos imediatos. A
dependência sudanesa na comercialização de escravos era tamanha que a
decisão do britânico causou severa crise econômica e revoltas diversas. Essa
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situação foi aproveitada pelo sudanês Muhammad Ahmad Al-Mahdi, que uniu
vasto exército islâmico e derrotou os ingleses, libertando o Sudão do domínio
turco-egípcio e reinstituindo a escravidão. O Sul voltou a ser importante fonte
de marfim, madeiras e escravos.
A região do atual Sudão e Sudão do Sul foi reconquistada por
exército anglo-egípcio, liderado pelo britânico Lord Kitchener, em 1898. A
partir dessa data, o atual Sudão seria governado até 1956 pelo Condomínio
Anglo-Egípcio. Os ingleses, contudo, percebendo as profundas diferenças
culturais entre o Norte e o Sul, decidiram separar formalmente a administração
de ambas as regiões. Sucessivas leis determinaram a necessidade de obter-se
permissão para visitar ou comercializar no Sul do Sudão, inclusive para
indivíduos do Norte. A língua oficial adotada para a região foi o inglês,
juntamente com línguas locais como o Dinka, o Nuer, o Shilluk e o Azande.
Em 1946, no entanto, quando os ingleses começaram a preparar sua
retirada do Sudão, as autoridades coloniais decidiram consolidar no Norte a
administração do Sul. Essa decisão relacionava-se à percepção de um Sul do
Sudão independente como inviável e das pressões exercidas pelo Egito, que
ansiava pela manutenção do seu domínio sobre o Sudão e desejava assegurar a
maior quantidade de território por onde o Nilo corresse. Deve-se ressaltar que a
decisão foi tomada à revelia dos sulistas, que foram informados do que
ocorrera em 1947.
Em 1954, após onda de protestos nacionalistas em Cartum, foi criado
o Parlamento sudanês, o que marcou o início do processo de independência do
Sudão, obtida em 1° de janeiro de 1956. O Governo do Sudão foi formado pela
elite urbana de Cartum, de origem árabe, sem a participação relevante do Sul
nos processos decisórios do país.
Primeira guerra civil sudanesa
A resposta sulista a esses movimentos de Cartum veio um ano antes
da independência. Em 1955, na cidade de Torit, militares do Equatoria Corps o "exército" sulista criado pelos britânicos em 1917 - recusaram-se a cumprir
ordens de se deslocar para o Norte.
O motim de Torit é considerado o início da Primeira Guerra Civil
Sudanesa. Iniciava-se, então, o conflito entre Cartum e o movimento rebelde
Anya Nya (nome que significa "veneno de serpente", adotado, em 1963, pela
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guerrilha semiorganizada dos sulistas sob a liderança de Joseph Lagu). Em
1969, com a tomada do poder em Cartum pelo Coronel Gaafar Nimeiry, abriuse a possibilidade de se negociar a paz. O novo governo do militar desejava,
como gesto inaugural, terminar o conflito, que consumia recursos e vidas.
Em 1972, foi assinado o Acordo de Adis Abeba entre o Anya Nya e
Cartum, o qual dava autonomia relativa ao sul do Sudão. Conseguiu-se que a
região fosse governada como uma só entidade, sem divisões e com grande
independência face ao Governo de Cartum. Membros do Anya Nya seriam
integrados ao Exército sudanês e determinou-se que, no sul do Sudão, as forças
armadas seriam compostas, equitativamente, por 6.000 sulistas e 6.000
nortistas. O Acordo também estipulava valores para projetos de
desenvolvimento no Sul.
Segunda guerra civil sudanesa
Ao final da década de 1970 e início da década de 1980, contudo, a
paz entre o Norte e o Sul do Sudão deteriorou-se, levando ao reinício do
conflito em junho de 1983. A causa imediata da retomada das hostilidades foi a
decisão de Cartum de redividir o sul em três regiões, tomada em junho de 1983
pelo então Presidente sudanês Gaafar Nimeiry. Alguns analistas argumentam
que a ação buscava enfraquecer a liderança única da região Sul, com vistas a
facilitar a exploração do petróleo, recém-descoberto pela Chevron em 1978/79
na região de Bentiu, no Sul do Sudão. Também contribuiu para o reinício do
conflito a declaração do Sudão como Estado Islâmico, marginalizando a
população sulista, em sua maioria cristã.
No contexto da deterioração da paz entre as duas regiões, alguns
oficiais sulistas, sob a liderança do Tenente-Coronel John Garang de Mabior,
fugiram para a Etiópia e fundaram, na cidade de Gambella, o Sudan People's
Liberation Army (SPLA). O braço político do grupo, denominou-se, por sua
vez, Movimento de Libertação do Povo do Sudão (SPLM).
O SPLA avançou rapidamente a partir da fronteira com a Etiópia a
oeste e da região de Bahr Al-Gazal a leste. Durante os Governos dos
Presidentes Nimeiry (1969-1985) e Sadiq Al-Mahdi (1986-1989), o exército
sudanês estava enfraquecido, o que facilitou ao SPLA dominar quase todo o sul
do Sudão. Em 1990, os rebeldes chegaram às portas de Juba e, em algumas
regiões do Norte, como o Nilo Azul e as Montanhas Nuba, no Cordofão do Sul.
A partir de 1991, contudo, o SPLA começou a enfraquecer-se, em
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virtude de mudanças no contexto regional e de divisões internas, sobretudo
entre unionistas, que buscavam a refundação do Sudão em bases mais
inclusivas para a população sul-sudanesa, ou seja, sem o recurso à separação do
Norte (linha adotada, à época, pelo SPLA) e secessionistas, que advogavam a
independência do sul do Sudão (linha adotada pelas dissidências do
movimento). Durante a década de 1990, continuaram, contudo, os
enfrentamentos entre o SPLA e o exército sudanês, além de outros grupos
rebeldes sulistas.
O Acordo Abrangente de Paz (AAP)
Em 1999, mudanças políticas fizeram com que as lideranças
sudanesas adotassem postura mais flexível e pragmática quanto à possibilidade
de se buscar a paz. As negociações para o fim do conflito contaram com a ativa
participação do organismo sub-regional IGAD (Autoridade Intergovernamental
para o Desenvolvimento, com sede no Djibouti) e intensificaram-se a partir de
2002. Naquele ano, assinou-se o Protocolo de Machakos (Quênia), que
estabeleceu um Governo semiautônomo no Sul do Sudão e assegurou, aos
sulistas, representação política em Cartum, bem como metade da renda total da
produção de petróleo, concentrada no sul do Sudão.
O Protocolo de Machakos abriu caminho para acordo de caráter
definitivo, o Acordo Abrangente de Paz (AAP), celebrado em Nairóbi, em
janeiro de 2005, que estabeleceu a realização de referendo sobre a
independência do Sul do país em prazo de 6 anos, bem como de consulta
específica à população da região de Abyei, zona petrolífera limítrofe entre o
Sul e o Norte, sobre qual dos lados deveria integrar. As Partes, contudo, nos
termos do AAP, deveriam empreender esforços para que a opção pela unidade
fosse atrativa aos sul-sudaneses.
O AAP também estabeleceu termos para a representação política
para o Sul e o compartilhamento da riqueza advinda do petróleo. O novo
Governo sudanês resultante do Acordo (o Governo de Unidade Nacional do
Sudão) foi integrado por grupos políticos do Norte (NCP) e do Sul (SPLM), e
tomou posse em julho de 2005. Previu-se, ademais, a realização de eleições
gerais em 2010, no Sul e no Norte.
Nesse contexto, o líder do SPLA, Salva Kiir Mayardit assumiu a
Presidência do então Governo provisório do Sudão do Sul e a Primeira Vice-
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Presidência do Governo de Unidade Nacional do Sudão, em agosto de 2005,
após a morte de John Garang em acidente de helicóptero em Uganda. Kiir
buscou negociar com as diversas dissidências do SPLA e, em janeiro de 2006,
o Presidente do Governo do Sudão do Sul assinou a Declaração de Juba, pela
qual as forças milicianas seriam integradas aos quadros do SPLA.
Nas eleições gerais de 2010, Kiir reelegeu-se Presidente do Governo
do Sudão do Sul (à época, ainda não independente) por ampla maioria. Os
resultados obtidos pelo SPLM nas eleições, em especial a permanência de Kiir
no Governo do Sudão do Sul, que lhe garantiu, nos termos do AAP, a vicepresidência do Sudão, foram fatores importantes para a realização do referendo
de autodeterminação do Sul.
Secessão do Sudão do Sul
Mais jovem país do continente africano, o Sudão do Sul adquiriu sua
independência do Sudão em 9 de julho de 2011.
Nos termos do AAP, foi realizado, em janeiro de 2011, referendo
sobre a independência do Sul do Sudão, com 98,83% do eleitorado optando
pela secessão do Sudão. O Presidente do Sudão, Omar Al-Bashir, aceitou os
resultados e promulgou decreto confirmando o referendo. Em 9 de julho de
2011, após período intermediário de seis meses estipulado pelo próprio AAP,
foi emitida declaração formal de independência do Sudão do Sul, tendo Salva
Kiir assumido a Presidência do novo país.
A secessão sul-sudanesa tem importante caráter simbólico para a
África. Tratou-se do primeiro movimento endógeno no continente de
redefinição de fronteiras, por votação e decisão mutuamente consensuada (a
Eritréia, apesar de ter votado por sua independência em 1993, já havia existido
como país autônomo antes de ser anexada pela Etiópia em 1962).
Fissuras políticas e focos de insurgência pós-secessão
Com a secessão sul-sudanesa, as diversas forças políticas do país,
frequentemente agrupadas em torno de interesses comunitários com matizes
étnicos, passaram a disputar espaços por maior participação política nas
instituições governamentais do novo país e a impor crescentes fissuras no
amálgama político que havia sido moldado pelo SPLM/A em torno da causa
comum de resistência ao Norte. O cenário de crescentes dificuldades
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econômicas e de denúncias de corrupção e mau gerenciamento das receitas
provenientes do petróleo ensejou, ademais, forte descontentamento de parte da
população com o Governo do SPLM/A.
Nesse contexto, o Governo sul-sudanês passou a enfrentar focos de
insurgência armada de diversos grupos que se sentiam alijados do poder. O
exemplo mais conspícuo foi o do Exército de Libertação do Sudão do Sul
(SSLA), então liderado por George Athor, ex-General do SPLM/A que
desejava governar o estado de Jonglei, no sudeste do país. Nessa região, foram
logo reavivadas, ao longo de 2011, as tensões que domesticamente dividem a
sociedade sul-sudanesa, baseadas, em grande medida, embora não
exclusivamente, nos interesses comunitários e padrões étnicos que conformam
os múltiplos grupos identitários e as dezenas de milícias ainda atuantes no país.
Assim, já em janeiro 2011, seis meses antes da independência do
país, intensificaram-se, no estado de Jonglei, violentos confrontos entre tribos
das etnias Nuer e Murle, pelo controle de terra e gado. Os confrontos
intertribais logo se transformaram em conflitos entre milícias armadas. O
SSLA passou a apoiar militarmente as tribos Murle, que constituem a base
étnica do comando da milícia. Por sua vez, o Nuer White Army, milícia de
etnia Nuer, deu declarações de que dizimaria os membros da etnia Murle.
Focos de insurgência de características semelhantes irromperam em outras
regiões do país.
A violência dos confrontos e as ameaças de assassinato em massa
disseminaram, na comunidade internacional, o alerta de que os conflitos
poderiam deteriorar em episódios de extermínio étnico, o que elevou as
pressões para sua resolução. Os esforços, por parte do Governo sul-sudanês e
da UNMISS, de repressão dos focos de insurgência e de intervenção nos
confrontos tornaram-nos, contudo, alvos de recorrentes ataques armados.
Em 2012 e 2013 foram assinados acordos de paz entre o Governo e
diversos grupos insurgentes, a partir dos quais grande parte das tropas do
SSLA e outros grupos passou a ser reincorporada ao Exército sul-sudanês. Os
acordos não propiciaram, contudo, solução definitiva para as clivagens
estruturais, ainda latentes na sociedade sul-sudanesa.
Racha no SPLM/A e atual conflito civil
Em meados de dezembro de 2013, teve início o maior conflito civil
desde a independência do Sudão do Sul. Com grande número de mortos, o
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conflito em curso tem caráter predominantemente político, originado em
divisão do SPLM/A em facções atualmente lideradas pelo Presidente Salva
Kiir e pelo ex-Vice-Presidente Riek Machar.
Ao longo de 2013, parcela do SPLM/A passou a atribuir os
insucessos no plano econômico e a turbulência social à atitude apaziguadora do
Presidente Salva Kiir em relação ao Sudão, bem como a seu autoritarismo a
frente do Governo. A disputa intrapartidária tornou-se pública quando, em
julho de 2013, o Presidente Salva Kiir realizou ampla reforma em seu
Gabinete, trocando todos os 29 Ministros e Secretários-Executivos, além do
próprio Vice-Presidente Machar. Na ocasião, Salva Kiir excluiu do Governo
muitos dos aliados na luta pela secessão e vários dos membros do Diretório
Central do SPLM/A. O clima tornou-se mais tenso quando Riek Machar, figura
política autônoma também associada ao sucesso da secessão, anunciou sua
intenção de concorrer à presidência do SPLM/A, possivelmente em preparação
para candidatura às eleições presidenciais. Assim, à medida que se aproximava
o prazo para as eleições gerais no país, previstas para 2015, acirrou-se o quadro
de duras disputas intrapartidárias no seio do SPLM.
Durante a primeira quinzena de dezembro de 2013, Machar e outras
lideranças do SLPM/A convocaram entrevista coletiva, na qual expuseram
publicamente os problemas internos do partido. As tensões mantiveram-se
fortes até que, no dia 15/12/2013, homens armados não identificados iniciaram
tiroteio na Capital, Juba, próximo ao Palácio Presidencial. O PR Salva Kiir
acusou Machar, em transmissão televisiva em cadeia nacional, de tentativa
frustrada de golpe de estado, bem como ordenou a prisão de membros do
SPLM/A partidários de Machar. Apesar de negar a versão do Presidente,
Machar posteriormente assumiu o comando dos revoltosos, que passaram a
intitular-se "SPLM/A na oposição".
Apesar de originado em divergências intrapartidárias, o atual conflito
deu início também a confrontos interétnicos. Dado que o Presidente Kiir é da
etnia Dinka e o ex-Vice Presidente Machar é da etnia Nuer, a oposição entre os
líderes políticos deu ensejo a confrontos entre membros dessas duas etnias, não
apenas no seio do SPLM/A como também em outras localidades do país, a
exemplo de Bentiu, no Estado de Unity, e de Bor e Akobo, no Estado de
Jonglei.
Segundo dados do Escritório de Coordenação para Assuntos
Humanitários das Nações Unidas (UNOCHA), o conflito, que ameaça afetar
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diretamente metade da população do país, já causou dezenas de milhares de
mortes e deslocou cerca de 1,5 milhão de pessoas.
Mediação de solução política
O violento conflito, que tem tido ampla repercussão regional e
internacional, foi objeto de amplos esforços de mediação liderados pela
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD). Contudo,
apesar de haverem sido firmados suscessivos compromissos de cessar-fogo
entre as partes, persistem ainda hoje episódios de confronto e violência, com
fortes impactos humanitários. Sem baixar as armas, as partes em conflito
trocam acusações sobre qual seria a responsável pela perpetuação da violência,
enquanto persistem também dificuldades para a assistência humanitária
internacional em benefício da população civil. Outro importante ponto de
discórdia para o estabelecimento de compromisso efetivo com o cessar-fogo é
a libertação dos últimos três partidários de Machar, mantidos presos pelo
Governo desde o início do conflito.
Em março de 2015, terminou o prazo extipulado pela IGAD para a
conclusão de sua mediação, que foi dada como encerrada sem êxito. Desde
então, a comunidade internacional tem buscado formas alternativas de
desenvolver mediação efetiva do conflito no país. A IGAD propõe trabalhar
juntamente com um " grupo de amigos do Sudão do Sul" para que as partes em
conflito possam ser levadas a instituir, até julho de 2015, governo de união
nacional transitório, com o qual já teriam concordado, em princípio.
Desafios no processo de transição político-institucional
No campo institucional, os desafios mais prementes do processo de
reestruturação do Sudão do Sul como Estado soberano são a formulação de
nova Constituição nacional e a realização de eleições gerais, transparentes e
inclusivas. Uma vez que ambas essas etapas deveriam ser cumpridas em 2015,
o atual conflito civil tem inviabilizado, na prática, o calendário de transição.
A Constituição atualmente vigente no Sudão do Sul tem caráter
transitório, uma vez que foi redigida em abril de 2011, com validade de 4 anos.
Segundo o calendário de transição, previa-se que, até dezembro de 2014, a
Comissão Nacional de Revisão Constitucional apresentasse ao Presidente novo
texto de Carta Magna, baseado no atualmente em vigor. A partir de então, o
Presidente deveria repassar o texto para deliberação e aprovação pelo poder
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Legislativo. Contudo, o conflito civil em curso no país não deixa antever com
clareza o desfecho do processo constituinte em futuro próximo.
No que tange ao calendário eleitoral, originalmente previa-se a
realização de eleições gerais ao longo de 2015, mas o clima de turbulência
social por que passa o país tem levado ao receio de que os prazos não sejam
cumpridos. Em junho de 2014, o Presidente Salva Kiir declarou intenção de
adiar, possivelmente para 2017, o pleito presidencial, em função da conturbada
situação política, o que lhe valeu críticas, tanto domesticamente quanto no
plano internacional, em relação a uma possível atitude autoritária do
Presidente, motivada por suposto desejo de perpetuação no poder.
As dificuldades de conjugar o andamento da transição institucional
com o difícil equacionamento dos desequilíbrios na representatividade política
do Governo no Sudão do Sul mantêm relação tanto de causa como de
consequência com o conflito civil em curso no país, contribuindo para o
prolongamento dos graves impasses atualmente observados na situação
securitária e no quadro político-institucional do país.

Poder Legislativo

Segundo a Constituição de transição, com validade prevista até julho
de 2015, o Poder Legislativo sul-sudanês tem estrutura bicameral, formada pela
Assembleia Nacional Legislativa (ANL) e pelo Conselho dos Estados.
Compõem a ANL todos os sul-sudaneses que integravam a Assembleia
Legislativa do Sul do Sudão, do período pré-independência; os parlamentares
sul-sudaneses que detinham assento na Assembleia Nacional do Sudão, em
Cartum; e 66 membros indicados pelo Presidente da República. O Conselho
dos Estados, por sua vez, compõe-se dos sul-sudaneses que detinham, à época,
assento no Conselho dos Estados da República do Sudão, bem como 20 novos
membros indicados pelo Presidente.
POLÍTICA EXTERNA
A política externa do Sudão do Sul vinha pautando-se pela
negociação de questões pendentes após o processo de secessão do Sudão,
sobretudo os termos de partição dos recursos prevenientes da venda de
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petróleo, cujo escoamento ainda se dá pelo território do Norte (República do
Sudão), e a demarcação da fronteira comum. Com a eclosão do atual conflito
interno sul-sudanês, contudo, essas frentes de negociação perderam prioridade
e dinamismo, na medida em que a agenda internacional de Juba passou a
centrar-se na mediação do conflito.
IGAD e mediação do conflito no Sudão do Sul
A IGAD, que já havia cumprido papel de facilitadora das
negociações que levaram à celebração do AAP, em 2005, desempenhou papel
destacado como principal instância mediadora do violento conflito civil que
eclodiu no Sudão do Sul em dezembro de 2013, após cisão entre as lideranças
da independência sul-sudanesa.
Poucos dias após a cisão que motivou o conflito, missão ministerial
da IGAD liderada pelo Chanceler da Etiópia, Tedros Adhanom, e integrada por
representantes do Djibuti, Quênia, Sudão e Uganda, bem como pelo
Comissário de Paz e Segurança da União Africana, e do representante das
Nações Unidas para a UA, viajou a Juba com vistas a alcançar a cessação das
hostilidades e a negociação política do conflito pelas partes envolvidas, em
bases inclusivas e em respeito à Constituição sul-sudanesa. Na semana
seguinte, o Primeiro-Ministro da Etiópia, Hailemariam Desalegn, e o
Presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, reuniram-se com o Presidente Salva
Kiir e, posteriormente, com os dez políticos sul-sudaneses detidos.
As lideranças das partes em conflito concordaram em participar de
processo de mediação que resultou na assinatura, em Adis Abeba, de
suscessivos acordos de cessar-fogo: o Acordo para a Cessação de Hostilidades
(23/1/ 2014); o Acordo de Renovação de Compromisso em Assuntos
Humanitários (5/5/2014); o Acordo para Solução do Conflito no Sudão do Sul
(9/5/2014); o Acordo para Cessação Definitiva de Hostilidades (8/11/2014); e o
acordo para negociação de partilha de poder (2/2/2015). O último acordo
firmado estabeleceu o prazo de 5 de março de 2015, para a conclusão da
mediação da IGAD e a assinatura de novo Acordo-Quadro que colocaria fim ao
conflito.
Contudo, a despeito dos suscessivos acordos firmados,
permaneceram registros de enfrentamentos entre as partes, que buscavam obter
vantagens militares para chegar a cada rodada de negociação em posição
fortalecida. Em tentativa ambiciosa de pôr fim ao conflito, a IGAD
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estabeleceu o prazo de 5 de março para que o Governo do Sudão do Sul e o
SPLM/A na oposição chegassem a acordo sobre a formação de governo de
união nacional. Em apoio, o Conselho de Segurança das Nações Unidas
(CSNU) adotou, no dia 3 de março de 2015, a Resolução 2206, que
estabeleceu regime de sanções ao país, prevendo a possibilidade de sanções às
personalidades que demonstrem não estarem colaborando com a solução do
conflito. Contudo, diante do malogro do último acordo firmado e do
desrespeito do prazo estabelecido pela IGAD, o Primeiro-Ministro da Etiópia e
Presidente da IGAD, Hailemariam Dessalegn, deu declarações e enviou carta
ao povo sudanês, nas quais chegou a anunciar que o processo de paz no âmbito
do organismo havia sido concluído sem sucesso.
É possível que novos esforços de mediação da crise sul-sudanesa
sejam transferidos para a União Africana, organismo que pode ter maior
capacidade de pressionar as partes em conflito. A IGAD, por sua vez, propõe
trabalhar juntamente com um " grupo de amigos do Sudão do Sul" para que as
partes em conflito sejam levadas a instituir, até julho de 2015, governo de
união nacional transitório, com o qual já teriam concordado, em princípio.
Etiópia
A Etiópia, que liderou os esforços de mediação por parte da IGAD,
tem interesses concretos na estabilidade sul-sudanesa. Segundo dados do Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), desde o início
dos confrontos, mais de 70 mil sul-sudaneses buscaram refúgio na Etiópia, que
já abrigava, em dezembro de 2013, aproximadamente, 76 mil refugiados do
Sudão do Sul. O Vice-Diretor da Administração Etíope para os Assuntos de
Refugiados e Retornados (ARRA) afirmou à imprensa internacional, em março
último, que não seria exagerado prever que o número de refugiados sulsudaneses no país alcance o número de 300 mil, em razão da presente crise.
Tanzânia e mediação de Arusha
Em outubro de 2014, o Governo tanzaniano anunciou que, a pedido
do Presidente sul-sudanês, a Tanzânia buscaria também mediar o conflito, sem
prejuízo da iniciativa em curso no âmbito da IGAD. A mediação tanzaniana
resultou na assinatura, em janeiro de 2015, de acordo voltado à reconciliação
intrapartidária (SPLM), que fortaleceria eventual formação de governo de
união nacional. Contudo, os esforços tanzanianos têm sido interpretados por
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alguns analistas como movimento protelatório do Presidente Salva Kiir, uma
vez que teria duplicado os esforços de mediação da crise.
UNMISS
Um dia antes da independência do Sudão do Sul, o CSNU
estabeleceu, por meio da Resolução 1996 (2011), a Missão de Assistência das
Nações Unidas para o Sudão do Sul (UNMISS). Entre os objetivos da
UNMISS, destacam-se o auxilio na consolidação de instituições sul-sudanesas,
por meio da cooperação para a formulação de políticas nacionais em diversas
áreas; a proteção da população civil; e a promoção da participação nos
processos políticos, com o auxílio para a preparação e realização de eleições.
No entanto, as relações entre o Governo do Sudão do Sul e a
UNMISS têm registrado, não raramente, episódios de tensão, a exemplo da
expulsão, pelas autoridades sul-sudanesas, de oficial de direitos humanos da
Missão e da derrubada de helicóptero russo a serviço da Missão por membros
do SPLA, em dezembro de 2012. A Missão sofre, ademais, com ataques de
grupos armados rebeldes, que se intensificaram após a eclosão do atual conflito
civil no país, quando, de imediato, instalações das Nações Unidas em Jonglei
receberam cerca de 35 mil pessoas procurando proteção de ataques. Os
violentos ataques perpetrados contra a UNMISS têm sido duramente
condenados pelo Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon, e pela comunidade
internacional como um todo.
Em decorrência do atual conflito no Sudão do Sul, o CSNU decidiu
ampliar os contingentes militar e policial da UNMISS (Resolução 2132, de
2013). Em maio de 2014, a UNMISS publicou relatório com cenário negativo
para a situação de direitos humanos no Sudão do Sul, o que reforçou a
preocupação internacional em relação ao conflito no país. Em reação, o CSNU
realizou audiência pública sobre o conflito e consultas que resultaram na
adoção, em maio de 2014, da Resolução 2155, a qual altera o mandato da
UNMISS para que a missão priorize as seguintes ações: proteção de civis;
monitoramento e investigação da situação de direitos humanos; criação de
condições para a entrega de assistência humanitária; apoio à implementação do
Acordo para a Cessação de Hostilidades, de 23/1/2014 (o qual seria reafirmado
por série de compromissos de cessar-fogo firmados entre as partes, até o
momento não plenamente cumpridos).
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Relacionamento Sudão do Sul-Sudão
Desde meados de 2012, as relações entre o Sudão do Sul e o Sudão
têm registrado processo de distensão, que resulta de postura pragmática, tanto
de Juba quanto de Cartum. Ao avaliar que o diálogo construtivo entre os dois
países é condição essencial para a prosperidade de ambos, bem como para a
paz e a estabilidade na região, as autoridades em Juba e Cartum têm obtido
avanços em negociações políticas das divergências em relação aos termos para
o escoamento do petróleo sul-sudanês pelo território do Sudão e a demarcação
da fronteira comum.
Em setembro de 2012, mês marco nesse processo de distensão, os
Presidentes do Sudão do Sul e do Sudão firmaram importante acordo em Adis
Abeba, comprometendo-se a retirar suas tropas da área de fronteira e retomar a
produção e escoamento de petróleo, entre outras medidas. Em outubro de 2012,
os Parlamentos dos dois países já haviam aprovado o acordo firmado, cuja
implementação apresentou progressos relevantes, a exemplo do início da
desmilitarização da fronteira e da retomada da exploração e escoamento do
petróleo (abril de 2013).
Troca de acusações de que cada Governo apoiaria grupos rebeldes
com atuação no território do outro país por vezes geram clima de inimizade e
ameaças que têm podido, até o momento, ser superadas pelo diálogo, no mais
alto nível, entre as autoridades dos dois países. Com esse espírito, o Presidente
sudanês, Al-Bashir já realizou três visitas oficiais ao Sudão do Sul (abril e
outubro de 2013 e janeiro de 2014), ao passo que o Presidente sul-sudanês foi
ao Sudão duas vezes (outubro de 2011 e abril de 2014). Em dezembro de 2014,
contudo, o Governo sudanês deu forte ultimato ao Sudão do Sul para que cesse
qualquer tipo de apoio ao grupo JEM-Gibril, que faz oposição armada a
Cartum na região de Darfur.
Sudão do Sul-Sudão: a questão do petróleo
Durante a vigência do AAP, estipulou-se a repartição igualitária dos
recursos petrolíferos, centrais para as economias do Sul e do Norte. Uma vez
concretizada a independência do Sudão do Sul, o novo país passou a deter
cerca de 75% das reservas de petróleo que antes pertenciam ao Sudão
unificado. O território do Norte (República do Sudão), por sua vez, concentra
as infraestruturas necessárias para a exportação do hidrocarboneto. Dessa
forma, as duas partes iniciaram negociações com vistas a equacionar a questão
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da repartição das receitas obtidas com a venda do petróleo.
Em janeiro de 2012, contudo, o Governo sul-sudanês anunciou a
interrupção da produção de petróleo em seu território, em virtude de valores,
que considerava abusivos, cobrados pelo Norte para o escoamento e embarque
de sua produção em navios petroleiros. O impasse ganhou contornos militares
quando o Sudão do Sul invadiu o complexo petrolífero de Heglig, em abril de
2012, em retaliação a bombardeios sudaneses no Estado de Unity, zona
petrolífera sul-sudanesa. Juba contesta a soberania sudanesa sobre Heglig, que
se tornou, após a secessão do Sul, o mais importante sustentáculo da economia
sudanesa (responde por metade da atual produção de petróleo do Sudão). A
escalada de violência entre os países apaziguou-se com a retirada das tropas
sul-sudanesas de Heglig, anunciada em 20/4/2012, e o fim dos bombardeios
aéreos por parte de Cartum.
Em agosto de 2012, ambos os países finalmente acordaram as tarifas
para escoamento da produção de Juba pelo Sudão do Sul e, em abril de 2013, a
produção de petróleo sul-sudanesa foi retomada. Contudo, em razão do conflito
interno sul-sudanês, a produção do petróleo no país foi reduzida de 250 mil
barris/dia, antes do conflito, para 140 mil barris/dia, como a média anual de
2014. Grande parte dos combates do atual conflito teve lugar onde se concentra
a produção de petróleo no Sudão do Sul, nos estados de Unity e Alto Nilo,
sendo que, no estado de Unity, as forças de oposição assumiram o controle. Na
imprensa, tem-se noticiado a existência de negociações para ação conjunta de
Cartum e Juba para recuperação das reservas de exploração petrolífera, o que
tem sido negado pelas autoridades em questão.
Sudão do Sul-Sudão: questões fronteiriças
Sudão do Sul e Sudão mantêm, desde antes da independência do
Sudão do Sul, negociações para a criação de uma zona de fronteira
desmilitarizada. Em setembro de 2012, as duas partes anunciaram o início dos
esforços de desmilitarização e a instalação de mecanismo conjunto para a
verificação e supervisão da fronteira. Em outubro de 2013, acordaram o início
da identificação da "linha zero" para a criação da zona fronteiriça. Contudo, em
dezembro de 2014, quando ocorreu a última reunião bilateral sobre
demarcação, as divergências sobre questões fronteiriças impidiram que acordo
geral sobre fronteiras fosse alcançado.
As principais divergências que ainda persistem se referem,
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sobretudo, à região de Abyei, situada em área disputada entre grupos nômades
pastoris (Misseriya), de origem árabe, tradicionalmente aliados a Cartum, e
tribos sedentárias (Ngok-Dinka), de origem sul-sudanesa, aliadas ao SPLM/A.
A região tem também importância econômica, dada a presença de grandes
reservas petrolíferas e infraestrutura para sua extração e transporte.
No âmbito das negociações do AAP, assinou-se o Protocolo para a
Resolução do Conflito de Abyei, que concedeu à região estatuto administrativo
próprio e determinou a realização de referendo local para a definição de sua
nacionalidade.
Não obstante os compromissos políticos de Juba e Cartum, o quadro
de tensão entre os grupos tribais envolvidos na disputa pela região permaneceu
inalterado. Em maio de 2011, houve conflito entre o SPLA e as Forças
Armadas sudanesas, o que permitiu ao Sudão assumir o controle da cidade de
Abyei. Em junho de 2011, Sul e Norte acordaram, sob os auspícios da União
Africana, a desmilitarização da região e o Conselho de Segurança das Nações
Unidas (CSNU) adotou a Resolução 1990 (2011), que criou a Força Interina de
Segurança das Nações Unidas para Abyei (UNISFA), para monitorar a
desmilitarização e supervisionar a zona disputada.
Até o momento, todavia, a realização do referendo sobre a
nacionalidade da região segue sem previsão, sobretudo devido a controvérsias
quanto ao registro de eleitores. Nesse quadro, o conflito intertribal na região
tende a deteriorar-se. Em maio de 2014, as discussões, no âmbito do CSNU,
para renovação do mandato da UNISFA, ocorreram em clima de preocupação.
Em relatório preparado para subsidiar a reunião, o SGNU afirmou que é
possível que a disputa por Abyei resulte em nova guerra entre Sudão e Sudão
do Sul. No contexto do atual conflito no Sudão do Sul, as negociações sobre a
questão de Abyei foram praticamente interrompidas, levando a Etiópia, maior
contribuinte de tropas para a UNISFA, a pressionar por ação mais contundente
por parte do CSNU. O Conselho, contudo, limitou-se a renovar o mandato da
missão e reiterar antigas recomendações para que o Sudão retire seu
contingente policial ao redor do campo petrolífero de Diffra, bem como para
que o Sudão do Sul proceda à desmilitarização da região de Abyei.
Grandes Lagos
O Sudão do Sul passou, com a independência, a fortalecer vínculos
com a região dos Grandes Lagos, em particular com Uganda e Quênia, países
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que constituem alternativas, a médio prazo, para o escoamento da produção de
petróleo sul-sudanesa e que possuem crescentes interesses econômicos no
Sudão do Sul.
Uganda foi um dos mais ativos apoiadores da secessão do Sudão do
Sul. O SPLM/A é tradicional aliado de Campala, que apoiou a luta
secessionista liderada pelo Movimento em troca de suporte no enfrentamento
de bases do Lord Resistance Army (LRA) no atual território sul-sudanês. Além
de afinidades étnicas, argumenta-se que as motivações de Uganda para
estabelecer essa parceria seriam a intensa corrente de comércio mantida com o
Sul do Sudão e disputas geopolíticas entre Campala e Cartum. Tensões entre
Sudão e Sudão do Sul, bem como o atual conflito civil sul-sudanês, preocupam
Campala, ademais, devido ao risco de grandes deslocamentos humanos rumo a
Uganda. Tendo em conta seu interesse concreto na estabilidade do Governo
sul-sudanês, Uganda realizou ações militares no país em janeiro de 2014, com
vistas a bloquear a escalada do atual conflito civil. Devido ao seu já forte
engajamento em outras crises regionais, sobretudo na Somália, Uganda logo
passou a declarar, contudo, sua preferência pelo recurso à mediação na busca
por solução para o conflito no Sudão do Sul.
O Quênia possui interesses econômicos no Sudão do Sul e mantém
vínculos históricos com as elites do novo país. Há projeto para construção de
oleoduto para exportação de petróleo sul-sudanês via Quênia, de modo que as
relações com Nairóbi possuem relevância estratégica para Juba. Em março de
2012, foi inaugurado o projeto de infraestrutura do Porto de Lamu, que poderá
servir de ponto de escoamento das exportações de petróleo do Sudão do Sul no
médio prazo.
Nesse contexto, o Sudão do Sul solicitou adesão à Comunidade da
África Oriental (EAC), mecanismo de integração abrangente dos países da
região (Quênia, Uganda, Tanzânia e Burundi), que, atualmente, se constitui
como união aduaneira e tem o objetivo de formar uma união monetária. Por
força do conflito civil em curso no país, o processo de adesão do Sudão do Sul
à EAC tem sido mantido em compasso de espera.
No início de 2012, o Sudão do Sul aderiu a outros dois importantes
organismos regionais: a IGAD (Autoridade Intergovernamental para o
Desenvolvimento, com sede no Djibuti) e a Conferência Internacional Regional
dos Grandes Lagos (CIRGL).
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Relações extracontinentais
Logo após sua independência, o Sudão do Sul passou a contar com
boas relações com os países ocidentais, sobretudo com os Estados Unidos da
América (EUA) e o Reino Unido, que haviam tido participação na articulação
da autodeterminação sul-sudanesa. Desde 2011, EUA, Reino Unido, Holanda e
Noruega seguem entre os principais fornecedores de Ajuda Oficial ao
Desenvolvimento para o Sudão do Sul.
Contudo, com a eclosão do atual conflito civil, o país passou a ser
objeto de atenções redobradas de parceiros extrarregionais, que têm exortado
os sul-sudaneses a resolver suas diferenças de forma pacífica e em consonância
com os esforços regionais de mediação.
Nesse contexto, em março de 2014, o Presidente estadunidense,
Barack Obama, editou ordem executiva que estabelece a imposição de sanções
financeiras contra indivíduos e grupos que ameacem a paz, a segurança ou a
estabilidade do Sudão do Sul. Violações de direitos humanos, bloqueio de
ajuda humanitária e ataques a integrantes da força onusiana de paz também
foram listadas como ações que sujeitarão os responsáveis a bloqueio de bens e
impedimentos a viagens. Em maio de 2014, os EUA anunciaram sanções a
indivíduos de ambos os lados do conflito sul-sudanês, muito embora analistas
independentes duvidem do real efeito dessa medida.
À época, a União Europeia, que também vêm acompanhando com
grande preocupação o conflito, cogitou seriamente seguir o exemplo
estadunidense, mas decidiu por postergar o recurso a esse tipo de medidas com
vistas a conceder maior espaço à solução política do conflito.
Em reação à publicação, em abril de 2014, do relatório da UNMISS
sobre a situação de direitos humanos no Sudão do Sul, o Canadá, importante
prestador de cooperação e de ajuda humanitária ao país, exortou o Governo em
Juba e a liderança da oposição a assegurarem que haja "plena
responsabilização" pelos crimes humanitários cometidos e violações aos
direitos humanos.
No mesmo mês, realizou-se, em Oslo, conferência de doadores para
o Sudão do Sul responsável por duplicar os recursos financeiros para a ação
humanitária no país, os quais passaram de US$ 600 milhões para mais de US$
1,2 bilhão. Os participantes da conferência foram unívocos ao requisitar que as
partes em conflito garantam livre circulação e segurança aos prestadores de
assistência humanitária.
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Em março de 2015, o CSNU adotou a Resolução 2206, que
estabeleceu regime de sanções ao Sudão do Sul.

ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS
Após sua independência, em julho de 2011, o Sudão do Sul tem
enfrentado grandes desafios para sua estruturação econômica, em especial na
área de infraestrutura. O país possui parca rede de estradas pavimentadas e a
maior parte da geração de energia elétrica provém de geradores a diesel. O país
carece, ademais, de quadros técnicos capacitados em diversas áreas e de
instituições minimamente consolidadas. Não obstante, o território sul-sudanês
apresenta importantes recursos naturais, em especial petróleo e terras férteis
para a agricultura.
Enfraquecida por anos de violência e baixos investimentos, a
economia do Sudão do Sul é altamente dependente das receitas provenientes do
petróleo, as quais representam cerca de 98% das arrecadações do governo
(excluídos recursos oriundos de ajuda externa) e 71% do PIB, de acordo com
dados de 2014. A distensão na relação entre Sudão do Sul e Sudão permitiu
que, em abril de 2013, a produção de petróleo fosse retomada, o que aliviou,
temporariamente, as graves dificuldades orçamentárias em que havia
mergulhado o país.
Em dezembro de 2013, contudo, a eclosão de novo conflito civil no
Sudão do Sul tem inviabilizado que a produção de petróleo ultrapasse 50% de
seu potencial (estima-se que o Sudão do Sul tenha capacidade de produzir
cerca de 350 mil barris/dia, ao passo a média de produção para 2014 foi de 140
mil barris/dia). Além da queda na produção, o conflito civil no país,
provavelmente atrasará os planos sul-sudaneses de organizar nova rodada de
venda de licenças e concessões para exploração.
A conjuntura de conflito civil e de redução da produção de petróleo
sul-sudanês, aliada à tendência de queda no preço internacional da commodity,
tem causado expressivos impactos negativos na economia do Sudão do Sul.
Segundo estimativas do FMI, o PIB sul-sudanês tem apresentado caráter
volátil, havendo-se retraído em cerca de 47%, em 2012, com crescimento
compensatório de 24,4%, em 2013, e de 5,4%, em 2014. Estima-se, ainda, que
o PIB deverá cair novamente, em 2015, para cerca de 3 ou 4%.
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Uma paz completa e duradoura terá de ser alcançada antes que o
Sudão do Sul possa progredir no desenvolvimento de um marco regulatório
para sua economia, com vistas a atrair investimentos estrangeiros. O caráter
recente da independência sul-sudanesa e a ausência de quadros técnicos
capacitados tornam eventuais avanços nas políticas fiscais e monetárias do país
dependentes de pesados investimentos em assistência técnica, tanto do FMI
quanto do Banco Mundial. Não obstante, o Sudão do Sul seja elegível para
receber empréstimos do FMI, preocupações relativas à governança econômica
também tendem a dificultar o acesso ao Fundo. Por outro lado, apesar da séria
queda nas receitas do país provocada pelo conflito civil, os planos do Governo
de cortar gastos com serviços públicos também foram adiados em função da
crise.
A libra sul-sudanesa, que foi introduzida em 2011 e teve,
incialmente, o mesmo valor da libra do Sudão, perdeu, no contexto da
persistente instabilidade política e da debilidade da governança econômica do
país, paridade, o que deverá exigir do Banco Central do Sudão do Sul (BCSS)
o estabelecimento de instrumentos claros de política monetária. O BCSS tende
a intensificar sua cooperação em política monetária com o vizinho do Norte,
uma vez que tem apresentado progressos apenas limitados na estruturação de
instrumentos de política monetária em seu país.
Embora o Sudão do Sul tenha produzido seus primeiros dados do
PIB em meados de 2012, o processo de apuração do PIB ainda é dificultado
por um vastíssimo setor informal e pela falta de dados em relação ao comércio.
Além dos problemas econômicos propriamente ditos, a insuficiência de mão de
obra técnica tende a agravar-se com o conflito, uma vez que empresas
estrangeiras evacuaram seus empregados da região do Alto Nilo, o que
apresenta reflexo direto na produção e transporte do petróleo. Os investimentos
internos e externos, bem como o consumo interno devem, igualmente, reduzirse drasticamente. A ajuda externa ao Sudão do Sul também poderá sofrer
redução, como forma de punir as partes que não estejam colaborando com a
solução política do conflito.
Assim, o ambiente de negócios do país permanece incerto, e as
perdas até o momento são difíceis de serem recuperadas. Companhias
regionais, principalmente do Quênia, Uganda e Etiópia, e também da África do
Sul, vinham investindo em áreas como construção civil, manufaturas,
eletricidade e telecomunicações, sobretudo na capital, Juba. As companhias
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quenianas têm reportado, nesse contexto, perdas significativas desde a eclosão
dos conflitos.
Quanto aos índices inflacionários, a inflação foi estimada em 3% em
2013, contra índice de 24,1% no ano anterior. Em 2014, foi estimada em
apenas 0,2%, dada uma retração no consumo, bem como uma queda nos preços
de bebidas alcólicas e tabaco, produtos que têm impactos "cascata" no restante
da economia do país. Em novembro de 2013, o Banco Central do Sudão do Sul
voltou atrás na decisão de desvalorizar a moeda, depois de o Parlamento ter
criticado que a medida causaria inflação. Os preços permanecem, contudo,
voláteis, podendo crescer descontroladamente em função do conflito e de um
projetado enfraquecimento da moeda dada a queda do preço global do petróleo.
O Banco Central do país opera uma taxa de câmbio flutuante que
inicialmente teria paridade com a do vizinho Sudão. A habilidade de o Banco
Central defender a moeda, no entanto, é limitada. Opções para harmonizar os
mercados oficiais e paralelos da taxa de câmbio devem ser revisitadas. Uma
retomada plena das exportações de petróleo poderia fortalecer a taxa de câmbio
da libra sul-sudanesa. Dada a persistência do conflito e a tendência de queda
do preço do barril de petróleo, contudo, a taxa de câmbio deverá continuar sua
trajetória de deterioração.
Altamente dependente do escoamento de sua produção petrolífera
pelo território do Sudão, o Sudão do Sul tem buscado novas alternativas de
escoamento para sua produção. Destacam-se a construção de oleodutos ligando
o país ao porto de Lamu, no Quênia (em curso) e ao Djibuti, via Etiópia (em
fase de projeto). Não se vislumbra, contudo, a médio-prazo, alternativa ao
Sudão para o transporte de petróleo sul-sudanês até a costa.
Outro recurso natural relevante para o Sudão do Sul é a
disponibilidade de terras férteis para a agricultura. Estudos da FAO divulgados
por ocasião da independência do país, em julho de 2011, dão conta de que
apenas 4,5% das terras disponíveis para a agricultura são efetivamente
cultivadas. Embora o país tenha elevado potencial agrícola, seu baixo
aproveitamento faz com que o Sudão do Sul dependa da importação de
alimentos, o que aumenta consideravelmente a exposição do país a choques
externos. A agricultura e a pecuária são vislumbradas pelo Governo sulsudanês como as áreas mais promissoras para a promoção de uma necessária
diversificação da economia do país.
Desde que alcançou a independência, o Sudão do Sul tem tido
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aumentos crescentes de ajuda internacional, sobretudo proveniente dos Estados
Unidos e da União Europeia. A ajuda oficial ao desenvolvimento (ODA, no
acrônimo em inglês) constitui parcela significativa da economia sul-sudanesa.
Segundo dados do Banco Mundial, essa ajuda correspondeu a 7% da Renda
Nacional Bruta (RNB) em 2011, e a 17% em 2012. Os doadores, contudo, têmse mostrado cautelosos diante dos persistentes problemas de governabilidade
econômica e, sobretudo, diante do atual conflito civil em curso no país.
Comércio bilateral
Até o presente momento, ainda não há série histórica relativa ao
comércio entre o Brasil e o Sudão do Sul no sistema MDIC/Secex/AliceWeb.
Contudo, segundo dados pontuais apurados desde 2013, já é possível
identificar trocas incipientes entre os dois países, concentradas em exportações
brasileiras de carnes e, esporadicamente, de máquinas (ver anexo econômico, a
partir da página 33). O intercâmbio subiu de US$ 29 mil, em 2013, para cerca
de US$1,3 milhão, em 2014. De janeiro a março de 2015, já atingiu US$ 226
mil, representando aumento de 99% em relação ao mesmo período do ano
passado. Embora o patamar de comércio seja ainda muito reduzido, já é
possível antever que as exportações brasileiras têm competitividade no
mercado sul-sudanês, de modo que uma futura estabilização do país poderá
trazer impactos sensíveis nas trocas com o Brasil.
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ANEXOS
Cronologia histórica

1821
1899
1946
1954
1955
1956
1972
1983
1999

2005

2005/ago
2006
2009
2010
2011/jan

O otomano Mohamed Ali Pasha domina o Egito e o atual Sudão.
Tribos do Sul iniciam contatos com os estrangeiros.
Domínio inglês da região do Sudão. Sul e Norte são separados em
administrações distintas.
Conferência de Juba decide consolidar em uma só entidade
administrativa Norte e Sul do Sudão.
Início do processo de independência do Sudão com a criação do
Parlamento.
Motim no Sul dá início à Primeira Guerra Civil sudanesa.
Independência do Sudão.
Acordo de Adis Abeba põe fim ao conflito civil entre Norte e Sul.
O Sul passa a constituir entidade administrativa única a ser
administrada com elevado grau de autonomia.
Reinício do conflito civil. É fundado, na Etiópia, o Exército de
libertação do Povo do Sudão (SPLA).
Retomada das negociações entre Cartum e rebeldes do Sul, que
contaram com apoio significativo da IGAD (Autoridade
Intergovernamental para o Desenvolvimento), organismo regional
sediado no Djibuti.
É assinado em Nairóbi o Acordo Abrangente de Paz (AAP),
último de uma série de acordos entre o Norte e as facções do Sul.
Dentre os principais dispositivos do Acordo estão a realização de
referendo sobre o status do Sul em 6 anos, o retorno imediato da
autonomia do Sul, a realização de eleições gerais em 2010,a
repartição das receitas do petróleo e o estabelecimento de Governo
de unidade nacional com entre Norte e Sul.
Salva Kiir, fundador do SPLA assume a presidência do Governo
do Sul do Sudão e a vice-presidência no Governo de Unidade
Nacional.
Governo do Sul do Sudão adota a Declaração de Juba, que previu
a integração de milícias rebeldes ao SPLA.
Arbitragem internacional reduz a área disputada na região de
Abyei pelo Norte e pelo Sul.
Reeleição de Salva Kiir como Presidente do Governo do Sul do
Sudão, no âmbito das eleições gerais sudanesas.
Referendo sobre o status do Sul do Sudão é realizado. A opção
pela independência do Sul do Sudão é vitoriosa com mais de 98%
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dos votos.
2011/mai Conflitos entre o Sul e o Norte culminam com a tomada de Abyei
pelo Norte. Após acordo para a desmilitarização da região, CSNU
criou a Força Interina das Nações Unidas para Abyei (UNISFA).
Independência do Sudão do Sul.
2011/jul
2012/jan Governo sul-sudanês interrompe fornecimento de petróleo, em
virtude dos preços cobrados pelo Sudão para o escoamento e
embarque do produto.
2012/abr Deterioração na fronteira entre Sudão e Sudão do Sul
2012/mai Retomada das negociações entre os dois países.
São assinados os Acordos de Adis Abeba, estabelecendo-se
2012/set
condições para a retirada das tropas da região de fronteira, a
criação de zona desmilitarizada e a retomada da produção de
petróleo sul-sudanesa.
2013/abr Retomada da produção de petróleo sul-sudanesa. O Presidente
sudanês Omar Al-Bashir realiza a primeira visita a Juba após a
independência.
2013/dez Eclosão do atual conflito civil, opondo forças atualmente lideradas
pelo Presidente Salva Kirr àquelas lideradas pelo ex-VicePresidente Riek Machar.
2014/jan Sob os auspícios da IGAD, foi assinado o Acordo para a Cessação
de Hostilidades, que se tornou uma das principais referências dos
esforços de mediação política da crise sul-sudanesa. Não obstante
os sucessivos compromissos de cessar-fogo firmados após esse
acordo, jamais cessaram os episódios de enfrentamentos entre as
partes em conflito.
2015/mar O processo de mediação auspiciado pela IGAD para a crise sulsudanesa foi declarado como concluído sem êxito. Desde então, a
comunidade internacional tem buscado formas alternativas de
desenvolver mediação efetiva do conflito no país.
Cronologia das relações bilaterais

9/1/2011

Governo brasileiro envia missão de observadores ao referendo
sobre a autodeterminação do Sudão do Sul.
9/7/2011 Governo brasileiro é representado na cerimônia de independência
do Sudão do Sul pelo Subsecretário-Geral Político para África e
Oriente Médio do Itamaraty, Embaixador Paulo Cordeiro de
Andrade Pinto. Na ocasião, o representante brasileiro assinou,
juntamente com o Chanceler sul-sudanês, comunicado conjunto
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sobre o estabelecimento de relações diplomáticas do Brasil com o
Sudão do Sul.
7/2/2013 Decreto nº 7914 cria a Embaixada brasileira em Juba (não
residente), cumulativa com a Embaixada do Brasil na Etiópia.

ATOS BILATERAIS

Não há registros de acordos bilaterais assinados entre Brasil e Sudão
do Sul. Em julho de 2011, os dois países assinaram Comunicado Conjunto
sobre o Estabelecimento de Relações Diplomáticas, que é, ainda, o único ato
bilateral assinado entre as partes.

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 393

113

Anexo econômico

2009

Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Sudão do Sul
US$ mil, fob
2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2013

29

n.a.

0,01%

0

n.a.

0,00%

29

n.a.

0,01%

29

2014

1.279

4287,9%

0,57%

0

n.a.

0,00%

1.279

4287,9%

0,28%

1.279

2015 (jan-mar)

226

99,0%

0,53%

0

n.a.

0,00%

226

99,0%

0,25%

226

---

n.c.

Anos

Var. %
2013-2014

4287,9%

---

n.a.

---

4287,9%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
(n.a.) Critério não aplicável.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

1.400

Exportações
Importações

1.200

Intercâmbio Comercial
Saldo

1.000
800
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400
200
0
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Composição das exportações brasileiras para o Sudão do Sul
US$ mil, fob
2013
Descrição

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Máquinas mecânicas

0

0,0%

748

58,5%

Carnes

0

0,0%

526

41,1%

Subtotal

0

0,0%

1.274

99,6%

Outros produtos

29

100,0%

5

0,4%

Total

29

100,0%

1.279

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril
de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Máquinas
mecânicas

Carnes

58,5%

41,1%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ mil, fob
DESCRIÇÃO

2014
(jan-mar)

Part. %
no total

2015
(jan-mar)

Part. %
no total

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015

Exportações
Carnes

114

100,0%

219

97,1%

Preparações de carnes

0

0,0%

5

2,4%

Outros prods origem animal

0

0,0%

1

0,6%

114

100,0%

226

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

114

100,0%

226

100,0%

Subtotal
Outros produtos
Total

Carnes

Preparações de carnes

Outros prods origem
animal

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

219,4

5,4

1,3

116
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Aviso no 324 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor OCTÁVIO
HENRIQUE DIAS GARCIA CÔRTES, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na
República Democrática Federal da Etiópia e, cumulativamente, na República do Djibuti e na
República do Sudão do Sul.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 50, de 2015
(Nº 276/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39,
combinado com o art. 41 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora VIRGINIA BERNARDES DE
SOUZA TONIATTI, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Estônia.
Os méritos da Senhora Virginia Bernardes de Souza Toniatti que me induziram a
escolhê-la para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil

2
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EM nº 00295/2015 MRE
Brasília, 15 de Junho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 41, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de VIRGINIA BERNARDES DE SOUZA TONIATTI,
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Estônia.

2.
Encaminho, anexos, informações sobre o país e curriculum vitae de VIRGINIA
BERNARDES DE SOUZA TONIATTI para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRA DE PRIMEIRA CLASSE DO QUADRO ESPECIAL VIRGINIA BERNARDES DE SOUZA TONIATTI
CPF.: 059.925.831-49
ID.: 8231 MRE
Filha de João Pinto de Souza e Maria Bernardes de Souza, nasce em 27 de dezembro, em
Uberlândia/MG
Dados Acadêmicos:
Letras, Língua Portuguesa e respectiva literatura, Língua Inglesa e respectiva literatura, pela
1975
Universidade de Brasília/DF
Graduação; Certificat d`études Françaises, Ecole de Langue et Civilisation Françaises, Faculté des
1977
Lettres, Université de Genève, Genebra, Suíça
1981
CPCD - IRBr
2006
CAE - IRBr - Aproximação Institucional da França à OTCA. Perspectivas.
Cargos:
1982
Terceira-Secretária
1986
Segunda-Secretária
1992
Primeira-Secretária
2000
Conselheira
2006
Ministra de Segunda Classe
2010
Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial
2011
Ministra de Primeira Classe do Quadro Especial
Funções:
1983-85
Divisão de Energia e Recursos Minerais, assistente
1985-86
Divisão de Produtos de Base, assistente
1986-89
Missão Permanente junto às Nações Unidas em Viena, Terceira-Secretária e Segunda-Secretária
1989-90
Departamento Econômico, assessora
1990-92
Divisão de Comércio Internacional e de Produtos Avançados, assistente
1992-94
Divisão de Propriedade Intelectual e Tecnologias Sensíveis, assistente
1994-97
Embaixada em Montevidéu, Primeira-Secretária
1997
Divisão de Temas Sociais, Chefe, substituta e Chefe
1997-2002
Centro de Apoio à Imprensa Estrangeira, Assessoria de Comunicação Social, Chefe
2002-06
Embaixada em Paris, Conselheira
2006
Coordenação-Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais, Coordenadora-Geral
2006
XI Reuniao do Grupo de Trabalho sobre Armas do Mercosul, Rio de Janeiro, Chefe da Delegação
2007
VII Reunião da Comissão Mista Antidrogas Brasil-Colômbia, Bogotá, Chefe da Delegação
7º Período Ordinário de Sessões do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE), Cidade do
2007
Panamá, Chefe da Delegação
2007
XII Reunião do Grupo de Trabalho sobre Armas, do Mercosul, Assunção, Chefe da Delegação
2007
II Reunião do GT Brasil-França de Tecnologias de Defesa, Paris, Chefe da Delegação
2007
II Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-Paraguai sobre Armas, Assunção, Chefe da Delegação
I Reunião do Grupo Técnico sobre Criminalidade Transnacional (GTDOT/OEA), México, Chefe da
2007
Delegação
6a. Reunião do Mecanismo 3 + 1 de Segurança entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e os EUA,
2008
Assunção, Chefe da Delegação
VIII Período Ordinário de Sessões do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE), Washington,
2008
Chefe da Delegação
Seminário ``Ar `` do Grupo de Trabalho de Tecnologias de Defesa Brasil-França, no âmbito do Protocolo
2008
de Intenções de 2005, São José dos Campos, Chefe da Delegação
1950
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2008

VIII Reunião de Comissão Mista Anti-drogas Brasil-Colômbia, Rio de Janeiro, Chefe da Delegação
Seminário Internacional sobre Legislação em matéria de Delito Cibernético (OEA e Conselho da Europa)
2008
Bogotá, Chefe da Delegação
I Reunião Brasil-Peru-Colômbia de Coordenação Fronteiriça no Combate às Drogas, Iquitos, Peru. Chefe
2008
da Delegação
XV Reunião do Grupo de Trabalho sobre Armas de Fogo e Munições do MERCOSUL e Estados
2008
Associados, Brasília, Chefe da Delegação
XIV Reunião Especializada de Autoridades de Aplicação em Matéria de Drogas, Prevenção do Uso
2008
Indevido e Reabilitação de Dependentes do Mercosul (RED), Brasília, Chefe da Delegação
IX Período Ordinário de Sessões do Comitê Interamericano Contra o Terrorismo (CICTE), Washington,
2009
Chefe da Delegação
Seminário Internacional de Pontos Focais Nacionais de Contra-terrorismo, Escritório da ONU sobre
2009
Drogas e Crime, Viena, Chefe da Delegação
Reunião de Grupo de Peritos sobre regras suplementares às normas mínimas da ONU sobre mulheres
2009
detentas (UNODC), Chefe da Delegação, Bangkok
I Reunião do grupo negociador do estatuto do Conselho sobre Drogas da UNASUL, Quito, Chefe da
2010
Delegação
II Reunião do grupo negociador do estatuto do Conselho sobre Drogas da UNASUL, Quito, Chefe da
2010
Delegação
X Período Ordinário de Sessões do Comitê Interamericano Contra o Terrorismo (CICTE), Washington,
2010
Chefe da Delegação
Reunião do Grupo de Trabalho Binacional sobre Armas com o Paraguai, Foz do Iguaçu. Chefe de
2010
delegação
2010
Reunião da Comissão Mista sobre Drogas com o Paraguai, Foz do Iguaçu, Chefe da Delegação
2010
Reunião da Comissão Mista sobre Drogas com o Peru, Lima, Chefe da Delegação
Encontro Internacional de Altos Representantes Governamentais para Assuntos de Segurança, Sochi
2010
(Federação Russa), Chefe da Delegação
2011Ministério da Justiça, Chefe da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro
Condecorações:
2005
Ordem de Rio Branco, Brasil, Comendador
2006
Ordem do Mérito Militar, Brasil, Oficial
2007
Medalha da Vitória, Brasil
2007
Ordem do Mérito da Defesa, Brasil,Comendador
2009
Ordem de Rio Branco, Brasil, Grande Oficial
2009
Odem do Mérito Naval, Brasil, Comendador
2009
Ordem Nacional do Mérito, Cavaleiro, França
2009
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil
2010
Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias, Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro

MARIA-THERESA LAZARO
Subsecretária-Geral do Serviço Exterior
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Departamento da Europa
Divisão da Europa II

ESTÔNIA

INFORMAÇÃO OSTENSIVA
Maio de 2015
DADOS BÁSICOS
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NOME OFICIAL

República da Estônia

CAPITAL

Talin (em estoniano: Tallinn)

ÁREA

45.228 km2

POPULAÇÃO

1.266.375 habitantes

IDIOMA OFICIAL

Estoniano; russo, não oficial, falado por 29,7% da população

PRINCIPAIS RELIGIÕES

Ateísmo (70,8%), luteranismo (13,6%)

SISTEMA DE GOVERNO

República parlamentarista

PODER LEGISLATIVO

Parlamento unicameral (Riigikogu), com 101 representantes
eleitos para mandato de quatro anos

CHEFE DE ESTADO

Presidente Toomas Hendrik Ilves (desde 2006)

CHEFE DE GOVERNO

Primeiro-Ministro Taavi Rõivas (desde 2014)

CHANCELER

Keit Pentus-Rosimannus (desde 2014)

PIB NOMINAL (2014)

US$ 21,854 bilhões (Banco Mundial)

PIB PPP (2014)

US$ 29,459 bilhões (Banco Mundial)

PIB NOMINAL per capita (2014)

US$ 16.316,00 (Banco Mundial)

PIB PPP per capita (2014)

US$ 21.990,00 (Banco Mundial)

VARIAÇÃO DO PIB

1,6% (2013); e 2,1% (2014) (Banco Mundial)

IDH (2014)

0,840 - 33.º lugar (PNUD)

EXPECTATIVA DE VIDA (2014)

74,4 anos (PNUD)

ALFABETIZAÇÃO (2014)

99,8% (PNUD)

ÍNDICE DE DESEMPREGO (2015)

7,4% (Statistics Estonia)

UNIDADE MONETÁRIA

euro

EMBAIXADOR EM BRASÍLIA

Mart Tarmak

COMUNIDADE BRASILEIRA

Cerca de 40 pessoas

INTERCÂMBIO BILATERAL (US$ milhões; MDIC, 2015)
BRASIL 
ESTÔNIA
Intercâmbio
Exportações
Importações
Saldo

2007
51,7
39,1
12,5
26,6

2008

2009

59,3
35,6
23,7
11,9

42,4
20,1
22,3
-2,2

2010
61,7
33,8
27,9
5,9

2011

2012

130,7
36,2
94,5
-58,3

103,5
58,0
45,5
12,5

PERFIS BIOGRÁFICOS
TOOMAS HENDRIK ILVES
Presidente da República

2013
89,8
41,5
48,3
-6,9

2014
89,6
46,3
43,4
2,9

2015
(março)
22,3
15,3
7,0
8,3
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Nasceu em 26/12/1953, em Estocolmo (Suécia), filho de refugiados
estonianos.
Educado nos Estados Unidos, formou-se em Psicologia pela
Universidade de Colúmbia, em 1976.
Foi professor de psicologia, inglês e estoniano entre 1974 e 1984,
nos Estados Unidos e no Canadá. Mudou-se para Munique para trabalhar como
jornalista na Radio Free Europe.
Nomeado Embaixador da Estônia em Washington, em 1993. Em
1996, tornou-se Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 1998, foi eleito
presidente do Partido Popular. Depois das eleições legislativas de 1999, foi
novamente nomeado Chanceler.
Eleito para o Parlamento Europeu em 2004.
Em 23/9/2006, foi eleito Presidente da República pelo Parlamento
estoniano, e reeleito em 29/8/2011.

TAAVI RÕIVAS
Primeiro-Ministro
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Nasceu em 26/9/1979, em Talin (em estoniano, Tallinn), capital da
então República Socialista Soviética da Estônia.
Graduado em Economia Internacional pela Universidade de Tartu.
Em 1998, filiou-se ao Partido da Reforma. Foi nomeado assessor do
Ministro da Justiça no ano seguinte e, em 2003, do Ministro dos Assuntos
Sociais. Designado prefeito do distrito de Haabersti para o biênio 2004-2005.
Em 2005 tornou-se assessor do Primeiro-Ministro Andrus Ansip.
Eleito para o Parlamento em 2007 e 2011. Em 2012, tornou-se o
mais jovem membro do governo, como Ministro dos Assuntos Sociais. Em
2014, com a renúncia de Ansip ao cargo de Premiê, foi designado pelo Partido
da Reforma como candidato à chefia do Governo.
Em 26/3/2014, assumiu o cargo de Primeiro-Ministro.

KEIT PENTUS-ROSIMANNUS
Ministra dos Negócios Estrangeiros
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Nasceu em 3/3/1976, em Talin, então República Socialista Soviética
da Estônia.
Formada em Música (piano) pela Universidade Nord, em 1995, e em
Administração Pública pela Universidade de Talin, em 2000.
Em 1998, filiou-se ao Partido Estoniano da Reforma, de cunho
liberal. Foi assessora política nos Ministérios da Justiça, Assuntos Sociais e dos
Negócios Estrangeiros. Em 2003, tornou-se governadora do distrito de Talin
Central.
Em 2005, tornou-se chefe de gabinete do Primeiro-Ministro Andrus
Ansip.
Em 2007, foi eleita para o Parlamento. No legislativo, tornou-se líder
de seu partido e membro da Comissão de Finanças Públicas.
Foi nomeada Ministra dos Negócios Estrangeiros em 17/11/2014.

RELAÇÕES BILATERAIS
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O Brasil reconheceu a independência da Estônia – declarada em
24/2/1918 – em 5/12/1921. Por determinação do Presidente Jânio Quadros, em
11/3/1961, o Brasil encerrou suas "relações com o Consulado da Estônia" no
Rio de Janeiro.
No contexto do esfacelamento da URSS no início dos anos 1990, o
Parlamento estoniano aprovou, em 20/8/1991, resolução pela qual a Estônia
recuperava sua independência de facto, ao mesmo tempo em que reiterava a
continuidade jurídica do Estado desde 1918. O Brasil restabeleceu relações
diplomáticas plenas em 16/12/1991. A Embaixada residente do Brasil em Talin
(outrora cumulativa com Finlândia) foi criada em 1/9/2010, e iniciou suas
atividades em julho de 2011.
A Embaixada da Estônia em Brasília foi oficialmente aberta em
19/8/2014, por ocasião da visita oficial ao Brasil do então Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Urmas Paet.
A visita do então Chanceler Celso Amorim a Talin nos dias 16 e
17/6/2010 – a primeira de um Ministro de Estado brasileiro àquele país –
representou importante marco na relação bilateral. O Ministro Amorim
manteve reunião de trabalho com o Chanceler Paet e foi recebido em
audiências de cortesia pelo Presidente Toomas Hendrik Ilves e pelo então
Primeiro-Ministro Andrus Ansip.
Nos últimos cinco anos, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Urmas Paet, esteve no Brasil em cinco oportunidades: em visitas de trabalho
em 2008 e em 2014; e para participar do Fórum da Aliança das Civilizações,
em 2010; da Reunião da Parceria para o Governo Aberto, em 2012 (ocasião em
que manteve breve encontro com a Presidenta da República Dilma Rousseff), e
da Conferência Rio+20, também em 2012.
Entre 2005 a 2014, o comércio bilateral cresceu 25,7% evoluindo de
US$ 71,3 milhões para US$ 89,6 milhões. De 2013 para 2014, o intercâmbio
registrou leve retração de -0,1%. Em dez anos, o saldo comercial foi mais
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favorável ao Brasil, com déficits apenas em 2009 (US$ 2,2 milhões); 2011
(US$ 58,3 milhões); e em 2013 (US$ 6,9 milhões). Em 2012 e 2014, os
superávits foram de US$ 12,5 milhões; e de US$ 2,9 milhões, respectivamente.
De janeiro a março de 2015, o comércio se limitou ao valor de US$ 22,3
milhões, uma retração de -8,4% sobre o mesmo período do ano anterior. O
saldo comercial, favorável ao Brasil, foi de US$ 8,3 milhões, ante o déficit de
US$ 3,5 milhões apurado de janeiro a março de 2014.
As exportações brasileiras para a Estônia decresceram nos últimos
dez anos -8,5%: passaram de US$ 50,6 milhões, em 2005, para US$ 46,3
milhões, em 2014. De 2013 para 2014, registraram elevação de 11,7%. Esse
crescimento deveu-se basicamente em razão do aumento nas vendas de
aparelhos transmissores de telefonia celular. Entre janeiro e março de 2015, as
exportações somaram US$ 15,3 milhões, uma forte expansão de 46,7%
comparadas ao mesmo período do ano anterior, que foi motivada pelo
significativo aumento, igualmente, nas vendas de aparelhos celulares. Os
principais produtos brasileiros destinados ao mercado da Estônia, em 2014,
foram: i) cartuchos para espingardas/carabinas de cano liso (valor de US$ 10,5
milhões; equivalentes a 22,7% do total); ii) aparelhos transmissores de
telefonia celular, para estação-base (US$ 9,1 milhões; 19,7%); iii) outras obras
de tântalo (US$ 6,7 milhões; 14,5%); iv) couros/peles de bovino (US$ 3,2
milhões; 6,9%); e v) facas de lâmina fixa, para cozinha, de metais comuns
(valor de US$ 2,8 milhões; 6,0%).
Na última década, as importações brasileiras originárias da Estônia
apresentaram crescimento de 109,2% evoluindo de US$ 20,7 milhões, em
2005, para US$ 43,4 milhões, em 2014. De 2013 para 2014, no entanto,
decresceram -10,6% em razão, sobretudo, da diminuição nas aquisições de
aparelhos para telefonia e suas partes. Entre janeiro e março de 2015, as
importações sofreram nova retração, de -49,6%, sobre o mesmo período de
2014. Foram os seguintes os cinco principais produtos adquiridos pelo Brasil
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do mercado estoniano, em 2014: i) partes para aparelhos de telefonia (valor de
US$ 9,4 milhões; participação de 21,8% no total geral); ii) circuitos integrados
monolíticos (US$ 4,9 milhões; 11,4%); iii) partes e acessórios de carrocerias,
para veículos (US$ 3,0 milhões; 6,9%); iv) partes e acessórios para
osciloscópios e oscilógrafos (US$ 2,1 milhões; 4,9%); e v) máquinasferramentas, de serrar madeira (US$ 2,0 milhões; 4,8%).
Na área de investimentos, a companhia estoniana Wolf Group
adquiriu, em 2014, 40% da participação na companhia Elasteq do Brasil,
empresa de origem europeia especializada em impermeabilizantes à base de
água, localizada em Itupeva/SP. O Governo estoniano estima em cerca de € 7
milhões o valor dos investimentos daquele país no Brasil. Inversamente, não há
registros de investimentos brasileiros no país báltico.
Em 2012, a Embraer anunciou acordo para a venda de três E-175
para a Estonian Air, companhia nacional estoniana. A reestruturação da
empresa, não obstante, determinada pelo governo estoniano ante seus
persistentes prejuízos, interrompeu o processo de compra. A companhia
atualmente opera com quatro E-170 adquiridos em regime de leasing da
finlandesa Finnair.
A Estônia é um país altamente informatizado, e vem buscando
aumentar

sua expertise nos

temas

de

tecnologias

da

informação

e

comunicações (TIC) para estabelecer-se como referência mundial na área. O
Skype, um dos mais populares meios de comunicação da atualidade, foi
inventado por três pesquisadores estonianos.
O país é, ademais, pioneiro no uso de e-government – utiliza, com
êxito, o formato de assinatura eletrônica para o reconhecimento de documentos
e plataformas virtuais para a prestação de serviços públicos e cartoriais online
(registros eletrônicos de negócios e imóveis). É avançado também no uso da
internet e de meios eletrônicos para as eleições – trata-se do primeiro país do
mundo a permitir o voto pela rede, em pleitos municipais (2005) e nacionais
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(2007) – e para a participação popular no plano político – estabeleceu, em
2012, uma Assembleia Popular totalmente virtual que resultou na apresentação
ao Parlamento, pelo Presidente da República, de projetos de lei eleitoral
propostos pela sociedade civil por meio da plataforma virtual.
O país, por fim, sedia o Centro de Excelência em Defesa
Cibernética da OTAN e a Agência para Tecnologia da Informação da União
Europeia.
O Governo estoniano sugeriu ao Brasil, em diversas ocasiões,
explorar modalidades de cooperação em TIC e e-governement.
Em agosto de 2012, o Deputado Paulo Pimenta (PT/RS), então
Presidente da Comissão Mista de Plano e Orçamento Público do Congresso
Nacional, realizou missão à Estônia para participar de encontros com
autoridades locais sobre e-government. Acompanharam a missão o
coordenador do Programa de Governança Legislativa da Câmara dos
Deputados, Cristiano Ferri Soares de Faria; o Diretor da Associação de
Indústrias de Informação e Comunicação, Leonardo Antonialli, o Diretor
Executivo Financeiro da SEA Tecnologia, Renato Willi; e membro da
Comunidade Transparência Hacker, Alexandre Gomes.
Na ocasião, a delegação brasileira manteve uma série de encontros
que tiveram por objetivo conhecer e avaliar o sistema estoniano de prestação de
serviços públicos pela Internet. Foram-lhe apresentadas as características
fundamentais da política de informação e e-government no país, do
funcionamento da identidade eletrônica e-ID, da integração do banco de dados
estatal estoniano e da prestação de serviços públicos online, como o cartório
eletrônico e o registro eletrônico de propriedade imobiliária e de negócios.
Cooperação parlamentar
A Câmara dos Deputados aprovou, em 22/8/2013, projeto de
resolução de autoria do Deputado Júlio Delgado (PSB/MG) que cria o Grupo
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Parlamentar Brasil-Estônia e Letônia. O Parlamento estoniano também conta
com Grupo de Amizade Estônia-Brasil.
Assuntos consulares
A seção consular da Embaixada brasileira em Talin presta assistência
à comunidade brasileira residente na Estônia, estimada em cerca de 40 pessoas.
Atualmente, residem no Brasil cerca de 500 descendentes de
estonianos, a maioria deles em São Paulo, e um número reduzido no Rio de
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. A Estônia tem três consulados honorários
no Brasil – Rio de Janeiro, Santos e São Paulo.
Empréstimos e financiamentos oficiais
Não há registros de concessão de créditos oficiais do Governo
brasileiro a tomador soberano na Estônia.
POLÍTICA INTERNA
A Estônia é uma é uma república parlamentarista representativa,
independente desde 24/2/1918 (reafirmada em 20/8/1991, em relação à URSS).
Trata-se de Estado unitário, dividido em 15 condados administrativos.
O Chefe de Estado é o Presidente da República, eleito pelo
Parlamento para mandato de cinco anos, com funções essencialmente
cerimoniais. O Chefe de Governo e do Poder Executivo é o Primeiro-Ministro,
designado formalmente pelo Presidente e chancelado pelo Parlamento. O Poder
Legislativo é exercido pelo Conselho de Estado (Riigikogu), unicameral,
formado por 101 membros eleitos mediante voto proporcional. O Poder
Judiciário é encabeçado pela Corte Nacional (Riigikohus), formada por 19
juízes e cujo presidente é eleito para mandato vitalício pelo Parlamento, por
designação do Presidente da República.
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A Estônia foi o primeiro país do mundo a introduzir, em 2005, o voto
remoto pela internet em eleições locais. Nas eleições legislativas de 2011,
24,3% dos eleitores participantes lançaram seus votos on-line.
As eleições parlamentares de 6/3/2011 consagraram a vitória de
coalizão governamental de centro-direita, no poder desde 2005, composta pelo
Partido da Reforma (do então Primeiro-Ministro Andrus Ansip) e pelo Partido
da União do ProPatria e ResPublica (IRL). Ansip se tornou o primeiro Chefe
de Governo a terminar seu mandato, de quatro anos, desde a retomada da
independência da Estônia, em 1990. A vitória da coalizão governamental
garantiu-lhe 56 assentos no Parlamento, o que lhe conferiu maioria absoluta. A
confirmação de Ansip no governo foi entendida como um beneplácito popular
à política de austeridade empreendida para combater a crise econômica, que
atingiu fortemente a Estônia a partir de 2007. Ansip recebeu elogios dentro e
fora da Estônia pelo modo como administrou a recuperação do país, que logrou
superar a recessão do PIB de -14,1% em 2009 e retomar o crescimento da
economia, com expansão de 3,3% já em 2010. Ansip introduziu medidas
austeras, e conseguiu levar o país a cumprir todos os requisitos exigidos para a
entrada na zona do euro, ocorrida 1/1/2011.
Em fevereiro de 2014, Ansip anunciou sua renúncia ao cargo, com o
fito de permitir a liderança mais jovem de seu partido preparar o caminho para
as eleições gerais de 2015. Com apenas 34 anos de idade, Taavi Rõivas, então
Ministro de Assuntos Sociais, foi escolhido por seu partido e referendado pelo
Parlamento para assumir a chefia de Governo do país.
Realizadas em 1/3/2015, as eleições legislativas deram nova vitória
ao Partido da Reforma, e confirmar Rõivas no cargo de Primeiro-Ministor.
Rõivas, que em sua experiência parlamentar presidiu o Comitê de Finanças,
está inclinado a dar continuidade à política econômica conservadora que
marcou a longa gestão de seu antecessor. Tem sublinhado a importância de que
a Estônia mantenha um orçamento sustentável e execute reformas estruturais
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amplas. No lado social, destaca a necessidade de combate à pobreza infantil
por meio, dentre outras, da concessão de bolsas assistenciais em espécie.
Parlamento
O Parlamento estoniano, ou Conselho de Estado (Riigikogu), é
composto por 101 representantes, eleitos pelo voto direto, em lista partidária,
para mandato de quatro anos.
POLÍTICA EXTERNA
A Estônia projeta sua identidade internacional como país nórdicobáltico, europeu e ocidental. Os sucessivos períodos de ocupação,
particularmente a soviética, deixaram marcas indeléveis na sociedade estoniana
e referenciam as estratégias de inserção internacional e política externa. A crise
na Ucrânia deflagrada em 2014 tem contribuído para o reforço da vertente de
segurança da diplomacia estoniana, que milita ativamente em favor de uma
presença permanente de tropas da OTAN nos países bálticos.
A Estônia é membro da União Europeia desde 1/5/2004. É, ainda,
parte do Espaço Schengen (21/12/2007) e da zona do euro (1/1/2011).
A política estoniana para a UE se baseia em seis pontos
fundamentais:
i)

Ampliação das áreas de competência e prerrogativas da União;

ii)

Fortalecimento da vertente comunitária no processo decisório,
como forma de equilibrar os interesses dos Estados membros
individuais;

iii) Aprimoramento da representação da União Europeia em
organizações e fóruns internacionais;
iv) Implementação de uma política comunitária comum sobre o clima;
e
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v)

Adensamento dos vínculos com os Estados Unidos e, de forma
complementar, outros parceiros estratégicos, como o Brasil.
O governo estoniano apoia a ampliação da União Europeia, tomando

por base apenas os princípios existentes, sem acréscimo de quaisquer novas
condições. Favorece a continuidade de todas as negociações de adesão e tem-se
colocado à disposição dos Estados candidatos para compartilhar as
experiências de ajustes aos padrões exigidos pelo bloco. Confere particular
atenção aos países dos Bálcãs, que, na visão estoniana, constituem a região de
maior instabilidade das fronteiras externas da UE. Defende, nesse quadro, a
aceleração das negociações para a adesão de Montenegro (iniciadas em junho
de 2012) e o lançamento das conversações pertinentes com Sérvia (planejadas
para janeiro de 2014) e Macedônia (sem data).
A Estônia é participante ativo da OTAN, não apenas pelo
simbolismo do ingresso da república báltica (e suas vizinhas Letônia e
Lituânia) na Aliança, em 2004, mas, principalmente, por se tratar de um dos
maiores beneficiários da organização. Sob a égide da OTAN, caças da OTAN
estacionados na Lituânia patrulham diariamente, desde 2005, o espaço aéreo
dos países bálticos.
As relações bilaterais com a Rússia, que nunca chegaram a alcançar
patamar positivo, conheceram momento de forte deterioração a partir de 2004,
quando da adesão da Estônia à OTAN. As animosidades aumentaram quando a
Prefeitura de Talin decidiu remover de uma das mais importantes praças da
cidade o histórico monumento ao Soldado Soviético, em 2007, gerando uma
série de confrontos locais entre estonianos étnicos e a população de origem
russa.
A Estônia procura apresentar-se como um país a um só tempo
nórdico e báltico, ponte natural entre as duas regiões. Outrora indubitavelmente
uma nação classificada como báltica, resultado, dentre outros fatores, de ter
compartilhado com Letônia e Lituânia trajetória similar de desenvolvimento
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histórico desde o século XII, o país procura afirmar a vertente nórdica de sua
identidade, buscando emular a Finlândia, que, nos anos 1920, empreendeu de
forma exitosa, com a ajuda da Suécia, um processo de "nordicização", e deixou
de ser conhecida como país báltico para tornar-se, no período entre guerras,
uma nação nórdica.
A Estônia compartilha com os vizinhos nórdicos importantes
características linguísticas e culturais que a distanciam dos vizinhos do sul. O
estoniano é uma língua fino-úgrica, de família Urálica (à qual pertencem,
também, o finlandês e o sami, falado pelos povos lapões na Escandinávia); o
letão e o lituano, em contraste, são idiomas bálticos orientais da família indoeuropeia.
Ademais, como os países nórdicos, a Estônia – em que pese serem
ateus 70% de sua população – tem fortes raízes luteranas, em razão da
influência que sofreu de diásporas dinamarquesas e suecas a partir do século
XVI; existem apenas seis mil católicos no país.
Os efeitos políticos desse processo de "nordicização" se traduzem em
tentativas conscientes de:

i) integrar os fóruns regionais nórdicos

(particularmente o Conselho Nórdico de Ministros, para o qual a Estônia tem
feito gestões desde 1991); ii) afirmar-se como nação altamente desenvolvida; e
iii) assumir papel de "ponte" entre os países nórdicos e bálticos. O
relacionamento com os vizinhos constitui, à luz desses objetivos, uma das
maiores prioridades da diplomacia estoniana contemporaneamente.
A Estônia investe alto capital político em organizações sub-regionais
que vinculam todos aqueles países, sobretudo o Conselho dos Estados do Mar
Báltico (que, fundado em 1992, incorpora, além de Dinamarca, Estônia,
Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia, a Alemanha, a
Polônia e a Rússia) e o chamado NB-8 (Dinamarca, Estônia, Finlândia,
Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia). Os temas de interesse da
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Estônia são comércio, energia, tecnologia, meio ambiente, governança e
direitos humanos.
Após o fim da ocupação soviética, as relações bilaterais entre
Estados Unidos e Estônia desenvolveram-se com base nos desdobramentos dos
termos estabelecidos na Carta EUA-Países Bálticos, firmada em 1998, durante
o Governo do PR Bill Clinton. Pelo texto, os EUA se comprometiam a oferecer
apoio a Estônia, Letônia e Lituânia para que reunissem as condições
necessárias ao ingresso na UE e na OTAN. Seis anos depois, em 2004, a
Estônia tornou-se membro das duas instituições euro-atlânticas, o que
confirmaria o êxito da iniciativa e a consequente diminuição do peso
proporcional da Rússia na política exterior do país.
Em verdade, o contrapeso à importância do vizinho russo parece ser
a medida das relações bilaterais entre EUA e Estônia. Nesse contexto, os EUA
tratam a Estônia como um "aliado comprometido e um amigo próximo". A
Estônia, a seu turno, sustenta como um de seus "objetivos de política externa" a
manutenção de uma "forte aliança" com os EUA.
ECONOMIA
A Estônia que, desde 1995 (com exceção do ano de 2000), vinha
registrando impressionante crescimento do PIB (dois dígitos em 1997 e 2006),
entrou em processo de desaceleração econômica em 2007, influenciado
principalmente pelo hiperaquecimento da atividade econômica e pela contração
da demanda interna. Esse impacto intensificou-se ainda mais com a crise
econômica global, que atingiu duramente a UE, fazendo com que o país
entrasse em recessão em 2008. Naquele ano, o PIB decresceu -3,6%. Em 2009
a queda foi ainda mais drástica: -14,1%.
O país, no entanto, recuperou-se com vigor dos danos causados pela
crise. Já em 2010, logrou retomar o crescimento de sua economia, com
expansão do PIB da ordem de 3,3%. Em 2011, surpreendeu uma vez mais, com
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uma forte aceleração do crescimento, que registrou 8,3%. Em 2012, a taxa de
expansão voltou a patamar mais próximo ao registrado nos outros anos, mas
ainda assim considerado alto para os padrões europeus – 3,2%, o mais elevado
em toda a zona do euro. Em 2013, o crescimento da Estônia viu-se prejudicado
por incertezas regionais e pelo fraco desempenho da economia russa, e
registrou apenas 1,6%. Já em 2014, a economia estoniana logrou reverter o
padrão de desaceleração e obteve crescimento de 2,1%.
A célere recuperação da economia estoniana tem permitido ao
Governo resgatar perspectivas de longo prazo sobre o país. De acordo com
estudos

feitos

pelo

Centre d'Etudes

Prospectives

et

d'Informations

Internationales (CEPII), o PIB per capita estoniano deverá atingir o nível dos
países nórdicos em 2025. De acordo com as mesmas projeções, a Estônia
deverá tornar-se a segunda economia mais produtiva da UE – atrás apenas de
Luxemburgo – em 2050, e, dessa forma, juntar-se às cinco nações mais
produtivas do planeta.
Com mercado consumidor limitado e altamente dependente do setor
exportador, a Estônia empreende importantes esforços para o incremento e a
diversificação de suas vendas externas (concentradas em mercados europeus).
Nos últimos dez anos, as exportações globais da Estônia praticamente
dobraram, e alcançaram US$ 16,024 bilhões em 2014. Foram os seguintes os
principais mercados de destino para as exportações estonianas em 2014: Suécia
(18,0% de participação no total); Finlândia (15,2%); Letônia (10,7%); Rússia
(9,9%); Lituânia (5,2%); Alemanha (4,9%); Noruega (3,9%). O Brasil, com
0,21% de participação na oferta exportável, foi o 35.º mercado para os produtos
estonianos. A Estônia exporta majoritariamente instrumentos elétricos ou
eletrônicos (21,8% do total); combustíveis e lubrificantes (10,8%); madeira e
carvão vegetal (9,2%); máquinas e instrumentos mecânicos (7,3%); móveis
(6,8%); veículos e autopeças (4,7%); manufaturas de ferro ou aço (3,3%);
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manufaturas de plástico (2,5%); instrumentos médicos e de precisão (2,3%);
ferro fundido, ferro ou aço (2,1%).
As importações, por sua vez, atingiram US$ 18,139 bilhões em 2014.
Dentre os principais fornecedores para a Estônia destacam-se a Finlândia
(14,9% de participação no total); Alemanha (11,5%); Suécia (10,7%); Letônia
(8,3%); Polônia (7,7%); Lituânia (7,6%); Rússia (6,4%). O Brasil foi o 34.º
supridor da Estônia, com 0,18% no total das aquisições desse país. O país
importa principalmente instrumentos elétricos ou eletrônicos (18,8% do total);
combustíveis e lubrificantes (12,6%); máquinas e aparelhos mecânicos (9,3%);
veículos e autopeças (8,1%); manufaturas de plásticos (4,2%); madeira e
carvão vegetal (2,9%); ferro fundido, ferro ou aço (2,7%); obras de ferro ou
aço (2,6%); produtos farmacêuticos (2,5%); bebidas (2,4%).
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
Séc. IX
1208
1219
1227
1343
1481
1561
1710
1721
1889
1917
1918

Primeira referência histórica à tribo báltico dos estonianos
Estônia é atacada pelos cruzados
Dinamarca conquista Talin
Povos de origem germânica conquistam a Estônia
Levante da Noite de São Jorge: revoltosos estonianos são
massacrados pela elite germânica
Invasão pelo Principado de Moscóvia
Guerra da Livônia: Estônia é controlada, a norte, pelos suecos, e a
sul, pelos polono-lituanos
Rússia derrota a Suécia na Grande Guerra do Norte
Rússia conquista a Estônia
Início do processo de russificação da Estônia
Governo provisório russo concede autonomia à Estônia
Alemanha ocupa a Estônia; declaração de independência (23/2);
invasão pelo Exército Vermelho; início da guerra de independência
Tratado de Tartu sela a vitória estoniana sobre a Rússia (2/2)

1920
1921 Admissão da Estônia à Liga das Nações
1934 Presidente Konstantin Päts desfere golpe de estado e estabelece
sistema ditatorial
1939 Navios soviéticos invadem a Estônia
1940 Estônia é ocupada pela URSS (16/6); proclamada a República
Socialista Soviética da Estônia (21/7)
1941 Deportação em massa de estonianos para a Sibéria; Alemanha
invade a Estônia (22/6)
1944 Retirada da Alemanha nazista; URSS reocupa a Estônia
1988 Soviete Supremo estoniano adota Declaração sobre a Soberania da
Estônia (16/11)
1991 Restauração da independência estoniana (20/8)
1994 Retirada das tropas russas
2004 Admissão na União Europeia e na OTAN
2011 Adoção do Euro
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CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
1921
1932
1936
1940
1961
1991
2000
2008
2010
2012
2014

Brasil reconhece a independência da Estônia (5/12)
Celebração de Acordo Comercial (30/9)
Denúncia do Acordo Comercial (30/4)
Governo brasileiro não reconhece anexação da Estônia pela URSS
Presidente Jânio Quadros determina fim das funções de
representação da Representação estoniana no Rio de Janeiro, que
continuará a exercer funções consulares (11/3)
Brasil reconhece a declaração de reestabelecimento da
independência estoniana (4/9); reestabelecimento de relações
diplomáticas plenas (16/12)
Celebração dos Acordos de Cooperação na Área de Turismo e de
Cooperação Cultural e Educacional (9/11)
Visita ao Brasil do Ministro dos Negócios Estrangeiros Urmas Paet
(15-16/4)
Visita à Estônia do Ministro das Relações Exteriores Celso
Amorim (16-17/6); criação da Embaixada brasileira residente em
Talin (1/9)
Presidenta Dilma Rousseff recebe em audiência Ministro Urmas
Paet, às margens da Conferência da Parceria para um Governo
Aberto (17/4)
Visita ao Brasil do Ministro dos Negócios Estrangeiros Urmas Paet
e inauguração oficial da Embaixada estoniana em Brasília (19/8)

ATOS BILATERAIS

Título

Celebração

Entrada em
vigor

Publicação
no DOU

Acordo de Cooperação na Área de Turismo

9/11/2000

24/4/2006

4/7/2006

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional

9/11/2000

31/3/2006

14/7/2006
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DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS
Evolução do Comércio Exterior da Estônia
US$ milhões

2009

2010

2011

2012

Exportações

2013

2014

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2005

8.247

2006

2013

Intercâmbio
comercial

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

26,3%

11.018

21,6%

19.265

23,5%

-2.770

10.039

21,7%

14.641

32,9%

24.680

28,1%

-4.601

2007

11.739

16,9%

16.665

13,8%

28.405

15,1%

-4.926

2008

13.704

16,7%

17.335

4,0%

31.038

9,3%

-3.631

2009

10.446

-23,8%

11.360

-34,5%

21.806

-29,7%

-914

2010

12.811

96,2%

13.197

45,6%

26.008

66,8%

-385

2011

18.139

41,6%

18.963

43,7%

37.102

42,7%

-824

2012

18.160

0,1%

19.789

4,4%

37.950

2,3%

-1.629

2013

18.267

0,6%

19.849

0,3%

38.116

0,4%

-1.583

2014

16.024

-12,3%

18.139

-8,6%

34.164

-10,4%

-2.115

Var. %
2005-2014

94,3%

---

64,6%

---

77,3%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

#DIV/0!

#DIV/0!

Exportações

Importações

#DIV/0!
Intercâmbio comercial

Saldo comercial

45.000
40.000

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

-5.000
-10.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Direção das Exportações da Estônia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Suécia

2.885

18,0%

Finlândia

2.432

15,2%

Letônia

1.722

10,7%

Rússia

1.582

9,9%

Lituânia

841

5,2%

Alemanha

782

4,9%

Noruega

624

3,9%

Estados Unidos

602

3,8%

Países Baixos

427

2,7%

Dinamarca

420

2,6%

33

0,2%

12.350

77,1%

3.674

22,9%

16.024

100,0%

Descrição

...

Brasil (35ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais destinos das exportações
Suécia

18,0%

Finlândia

15,2%

Letônia

10,7%

Rússia

9,9%

Lituânia

5,2%

Alemanha

4,9%

Noruega

3,9%

Estados Unidos

3,8%

Países Baixos

2,7%

Dinamarca

2,6%
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Origem das Importações da Estônia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Finlândia

2.699

14,9%

Alemanha

2.087

11,5%

Suécia

1.948

10,7%

Letônia

1.514

8,3%

Polônia

1.390

7,7%

Lituânia

1.387

7,6%

Rússia

1.160

6,4%

China

803

4,4%

Países Baixos

634

3,5%

Reino Unido

572

3,2%

32

0,2%

14.226

78,4%

3.913

21,6%

18.139

100,0%

Descrição

...

Brasil (34ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais origens das importações

Finlândia

14,9%

Alemanha

11,5%

Suécia

10,7%

Letônia

8,3%

Polônia

7,7%

Lituânia

7,6%

Rússia

6,4%

China
Países Baixos
Reino Unido

4,4%
3,5%

3,2%
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Composição das exportações da Estônia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Máquinas elétricas

3.491

21,8%

Combustíveis

1.734

10,8%

Madeira

1.475

9,2%

Máquinas mecânicas

1.175

7,3%

Móveis

1.087

6,8%

Automóveis

751

4,7%

Obras de ferro ou aço

536

3,3%

Plásticos

393

2,5%

Instrumentos de precisão

369

2,3%

Ferro e aço

331

2,1%

11.342

70,8%

4.682

29,2%

16.024

100,0%

Descrição

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais grupos de produtos exportados

Máquinas elétricas
21,8%

Outros
29,2%

Ferro e aço
2,1%
Combustíveis
10,8%
Instrumentos de precisão
2,3%
Plásticos
2,5%

Madeira
9,2%

Obras de ferro ou aço
3,3%
Automóveis
4,7%

Móveis
6,8%

Máquinas mecânicas
7,3%
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Composição das importações da Estônia
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Máquinas elétricas

3.407

18,8%

Combustíveis

2.288

12,6%

Máquinas mecânicas

1.686

9,3%

Automóveis

1.470

8,1%

Plásticos

760

4,2%

Madeira

528

2,9%

Ferro e aço

491

2,7%

Obras de ferro ou aço

475

2,6%

Farmacêuticos

448

2,5%

Bebidas

438

2,4%

11.991

66,1%

6.148

33,9%

18.139

100,0%

Descrição

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.

10 principais grupos de produtos importados
Máquinas elétricas
18,8%
Outros
33,9%
Combustíveis
12,6%

Bebidas
2,4%

Farmacêuticos
2,5%

Máquinas mecânicas
9,3%

Obras de ferro ou aço
2,6%
Ferro e aço
2,7%

Madeira
2,9%

Plásticos
4,2%

Automóveis
8,1%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Estônia
US$ milhões, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2005

50,6

52,8%

0,04%

20,7

42,6%

0,03%

71,3

49,7%

0,04%

29,9

2006

50,9

0,6%

0,04%

17,5

-15,6%

0,02%

68,4

-4,1%

0,03%

33,4

2007

39,1

-23,1%

0,02%

12,5

-28,3%

0,01%

51,7

-24,4%

0,02%

26,6

2008

35,6

-8,9%

0,02%

23,7

89,0%

0,01%

59,3

14,8%

0,02%

11,9

2009

20,1

-43,7%

0,01%

22,3

-5,9%

0,02%

42,4

-28,6%

0,02%

-2,2

2010

33,8

68,4%

0,02%

27,9

25,1%

0,02%

61,7

45,6%

0,02%

5,9

2011

36,2

7,1%

0,01%

94,5

238,6%

0,02%

130,7

111,8%

0,03%

-58,3

2012

58,0

60,2%

0,02%

45,5

-51,8%

0,02%

103,5

-20,8%

0,02%

12,5

2013

41,5

-28,5%

0,02%

48,3

6,1%

0,02%

89,8

-13,3%

0,02%

-6,9

2014

46,3

11,7%

0,02%

43,4

-10,3%

0,02%

89,6

-0,1%

0,02%

2,9

2015 (jan-mar)

15,3

46,7%

0,04%

7,0

-49,6%

0,01%

22,3

-8,4%

0,02%

8,3

---

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

-8,5%

---

---

109,2%

25,7%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

150,0

Exportações
Importações

100,0

Intercâmbio Comercial
Saldo

50,0

0,0
2005

-50,0

-100,0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Part. % do Brasil no Comércio da Estônia
US$ milhões

(1)

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
2010/2014

34

36

58

41

46

36,9%

Importações totais da Estônia (M1)

13.197

18.963

19.789

19.849

18.139

37,5%

Part. % (X1 / M1)

0,26%

0,19%

0,29%

0,21%

0,26%

-0,4%

28

95

46

48

43

55,3%

Exportações totais da Estônia (X2)

12.811

18.139

18.160

18.267

16.024

25,1%

Part. % (M2 / X2)

0,22%

0,52%

0,25%

0,26%

0,27%

24,2%

Descrição

Exportações do Brasil para a Estônia (X1)

Importações do Brasil originárias da Estônia (M2)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Abril de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também
por diferentes metodologias de cálculo.

0,60%
Part. % (X1 / M1)

0,50%

Part. % (M2 / X2)

0,40%
0,30%

0,20%
0,10%
0,00%

2010

2011

2012

2013

2014
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Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ milhões
Comparativo 2014 com 2013

Exportações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

10

20

30

40

50

Importações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

10

20

30

40

50

60
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Composição das exportações brasileiras para a Estônia
US$ milhões, fob
2012

Descrição

2013

Valor

Part.%
no total

Máquinas elétricas

9,5

Armas e munições

21,7

Outros metais comuns
Ferramentas e cutelaria

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

16,4%

5,4

13,0%

12,4

26,8%

37,4%

11,2

27,0%

10,5

22,7%

8,8

15,2%

8,5

20,5%

6,7

14,5%

3,4

5,9%

3,4

8,2%

4,1

8,9%

Peles e couros

5,0

8,6%

3,0

7,2%

3,3

7,1%

Preparações alimentícias

0,1

0,2%

0,2

0,4%

1,7

3,6%

Café

1,2

2,1%

1,3

3,1%

1,6

3,5%

Madeira

1,2

2,1%

2,4

5,8%

1,2

2,6%

Calçados

1,4

2,4%

1,2

2,9%

0,9

2,0%

Frutas

0,0

0,0%

0,2

0,4%

0,8

1,8%

52,3

90,2%

36,7

88,6%

43,3

93,4%

5,7

9,8%

4,7

11,4%

3,0

6,6%

58,0

100,0%

41,5

100,0%

46,3

100,0%

Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Máquinas elétricas

26,8%

Armas e munições

22,7%

Outros metais
comuns
Ferramentas e
cutelaria

14,5%
8,9%

Peles e couros

7,1%

Preparações
alimentícias

3,6%

Café

3,5%

Madeira
Calçados
Frutas

2,6%
2,0%
1,8%
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Composição das importações brasileiras originárias da Estônia
US$ milhões, fob
2012

Descrição

2013

Valor

Part.%
no total

25,1

Automóveis
Instrumentos de precisão

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

55,2%

26,9

55,7%

20,6

47,5%

5,1

11,2%

6,8

14,1%

5,9

13,6%

5,3

11,6%

3,9

8,1%

4,7

10,8%

Máquinas mecânicas

2,6

5,7%

2,7

5,6%

3,9

9,0%

Plásticos

2,6

5,7%

2,7

5,6%

2,8

6,5%

Químicos orgânicos

2,1

4,6%

2,0

4,1%

2,5

5,8%

Extratos tanantes e tintoriais

1,0

2,2%

0,9

1,9%

0,7

1,6%

Sal, enxofre, pedras, cimento

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,6

1,3%

Obras de ferro ou aço

0,3

0,7%

1,4

3,0%

0,3

0,7%

Obras de metais comuns

0,0

0,1%

0,1

0,1%

0,3

0,7%

44,1

97,0%

47,4

98,1%

42,3

97,5%

1,4

3,0%

0,9

1,9%

1,1

2,5%

45,5

100,0%

48,3

100,0%

43,4

100,0%

Máquinas elétricas

Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Máquinas elétricas

47,5%

Automóveis

13,6%

Instrumentos de
precisão

10,8%

Máquinas mecânicas

9,0%

Plásticos

6,5%

Químicos orgânicos

Extratos tanantes e
tintoriais
Sal, enxofre, pedras,
cimento
Obras de ferro ou
aço
Obras de metais
comuns

5,8%
1,6%

1,3%
0,7%
0,7%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ milhões, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015
(jan-mar) no total (jan-mar) no total

Exportações
Outros metais comuns

1,8

17,4%

4,6

30,1%

Máquinas elétricas

0,7

6,7%

3,9

25,5%

Armas e munições

3,9

37,5%

3,5

22,9%

Máquinas elétricas

Preparações alimentícias

0,5

4,3%

1,5

9,6%

Armas e munições

Frutas

0,0

0,0%

0,4

2,6%

Preparações
alimentícias

Ferramentas e cutelaria

0,6

6,1%

0,4

2,6%

Madeira

0,5

4,8%

0,3

2,0%

Peles e couros

0,1

1,0%

0,1

0,7%

Calçados

0,1

1,0%

0,1

0,7%

Madeira

Café

0,1

1,0%

0,1

0,6%

Peles e couros

Subtotal

8,3

79,7%

14,9

97,4%

Outros produtos

2,1

20,3%

0,4

2,6%

10,4

100,0%

15,3

100,0%

Total

4,6

Outros metais comuns
3,9
3,5
1,5

Frutas

0,4

Ferramentas e cutelaria

0,4
0,3

0,1

Calçados

0,1

Café

0,1

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Máquinas elétricas

7,4

53,3%

3,4

48,6%

Máquinas mecânicas

2,5

18,0%

0,9

12,8%

Automóveis

1,7

12,2%

0,8

11,4%

Químicos orgânicos

0,5

3,5%

0,4

5,7%

3,4

Máquinas elétricas
Máquinas mecânicas

0,9

Automóveis

0,8

Instrumentos de precisão

0,3

2,2%

0,4

5,7%

Químicos orgânicos

0,4

Plásticos

0,9

6,5%

0,4

5,7%

Instrumentos de precisão

0,4

Extratos tanantes e tintoriais

0,2

1,4%

0,3

4,3%

Obras diversas metais comuns 0,1

0,6%

0,1

0,9%

Plásticos

0,4

Brinquedos

0,0

0,0%

0,1

0,9%

Extratos tanantes e
tintoriais

Obras de ferro ou aço

0,1

0,7%

0,1

0,7%

Obras diversas metais
comuns

0,1

13,7

98,3%

6,8

96,7%

Brinquedos

0,1

Obras de ferro ou aço

0,1

Subtotal
Outros produtos
Total

0,2

1,7%

0,2

3,3%

13,9

100,0%

7,0

100,0%

0,3
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Aviso no 325 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República submete à consideração dessa Casa o nome da Senhora VIRGINIA
BERNARDES DE SOUZA TONIATTI, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na
República da Estônia.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 51, de 2015
(Nº 277/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39,
combinado com o art. 46 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora ANA MARIA SAMPAIO
FERNANDES, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na
República da Bulgária e, cumulativamente, na República da Macedônia.
Os méritos da Senhora Ana Maria Sampaio Fernandes que me induziram a
escolhê-la para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00324/2015 MRE
Brasília, 2 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de ANA MARIA SAMPAIO FERNANDES, Ministra de
Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Bulgária e,
cumulativamente, na República da Macedônia.
2.
Encaminho, anexos, informações sobre os países e curriculum vitae de ANA MARIA
SAMPAIO FERNANDES para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao Senado Federal para
exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRA DE SEGUNDA CLASSE DO QUADRO ESPECIAL ANA MARIA SAMPAIO FERNANDES
CPF.: 43294278772
ID.: 7292 MRE
Filha de Octavio José Fernandes e Maria Apparecida Sampaio Fernandes, nasce em 24 de fevereiro, no
1949
Rio de Janeiro/RJ
Dados Acadêmicos:
1973
Letras, Português e Francês, pela Pontifícia Universidade Católica/RJ
1981
CAD, IRBr
2003
CAE, IRBr, Cooperação Fronteiriça. Aspectos Institucionais. Os Comitês de Fronteira
Cargos:
1977
Terceira-Secretária
1980
Segunda-Secretária
1986
Primeira-Secretária
1993
Conselheira
2004
Ministra de Segunda Classe
2009
Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial
Funções:
1977-79
Divisão de América Meridional I, assistente
1979-83
Divisão de Informação Comercial, assistente
1983-86
Missão Junto às Nações Unidas, Nova York, Segunda-Secretária
1986-90
Embaixada em Santiago, Segunda-Secretária e Primeira-Secretária
1990-92
Secretaria-Geral de Política Exterior, Coordenadora-Executiva, substituta
1992
Secretaria-Geral de Assuntos Econômicos, assessora
1992-93
Divisão de Organismos Econômicos, Chefe, substituta
1993-97
Embaixada em Washington, Conselheira
1997-2000
Embaixada em Montevidéu, Conselheira
2000-04
Divisão de Desarmamento e Tecnologias Sensíveis, Chefe
2004-08
Embaixada em Londres, Ministra-Conselheira
2008-13
Embaixada em Nairobi, Embaixadora
2013-14
Embaixada em Windhoek, Embaixadora
2014Escritório de Representação do MRE em Santa Catarina, Chefe, interina e Chefe
Condecorações:
1980
Orden del Águila Asteca, México, Insígnia
1980
Ordem Bernardo O´Higgins, Chile, Cavaleiro
1980
Orden de Mayo, Argentina, Gran Maestre
1987
Ordem do Mérito Naval, Brasil, Cavaleiro
1993
Ordem de Rio Branco, Brasil, Oficial
4

1997
2001
2003

Medalha do Pacificador, Brasil
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil
Ordem de Rio Branco, Comendador

MARIA-THERESA LAZARO
Subsecretária-Geral do Serviço Exterior
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NOME OFICIAL
CAPITAL
ÁREA
POPULAÇÃO
IDIOMAS
PRINCIPAIS RELIGIÕES
SISTEMA DE GOVERNO
PODER LEGISLATIVO
CHEFE DE ESTADO
CHEFE DE GOVERNO
MINISTRO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS
PIB nominal (2013)
PIB PPP (2013)
PIB per capita (2013)
PIB PPP per capita (2013)
VARIAÇÃO DO PIB
IDH (2013-PNUD)
ÍNDICE DE ALFABETIZAÇÃO
EXPECTATIVA DE VIDA
ÍNDICE DE DESEMPREGO
UNIDADE MONETÁRIA
EMBAIXADOR NO BRASIL
COMUNIDADE BRASILEIRA ESTIMADA

República da Bulgária
Sófia
110.994 km²
6.981.642
Búlgaro (oficial, 84,5%), turco (9,6%),
romani (4,2%).
Catolicismo ortodoxo (82,6%), islamismo
(12,2%), outras (5,2%).
República parlamentar
Unicameral (Asssembleia Nacional ou
“Narodno Sabranie”)
Rosen Plevneliev (desde 01/2012)
Boyko Borissov (desde 11/2014)
Daniel Mitvo (desde 08/2014)
US$ 53,70 bilhões
US$ 104,63 bilhões
US$ 7.411
US$ 14.440
1,4% (est.2014), 0,86% (2013), 0,59% (2012)
0,782 (57ª posição)
98,4%
73,84 anos
10,6% (jan/2015)
Lev (1 US$ = 1,74 Levs, (02/03/2015)
Valrei Yvanov Yotov
55 pessoas

INTERCÂMBIO BILATERAL (US$ milhões FOB) – (Fonte: MDIC / AliceWeb)

BRASIL →
BULGÁRIA
Intercâmbio
Exportações
Importações
Saldo

2006

2007

2008

2009 2010

2011

2012

307.6
263.6
44
219.6

246.1
199.1
46.8
152.2

306.7 151.4 147.7 282.6
197.3 122.3 107.2 202.8
109.3 29.1 40.4 79.7
87.9 93.2 66.7 123.1

438,8
358,7
80,1
278,6

PERFIS BIOGRÁFICOS

2013
251,51
218,58
32,93
185,66

2014

2015
(jan)
243,01 7,47
205,54 4,39
37,48 3,08
168,06 1,31
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Rosen Plevneliev
Presidente da República da Bulgária

Nascido em 1964, em Gotse Delchev. Formado em 1989 pelo Instituto
Superior Mecânico-Eletrotécnico. Em 1990, iniciou sua atividade profissional ao
fundar uma empreiteira. Dedicou-se à atividade privada até o ano de 2009,
quando foi nomeado pelo Primeiro-Ministro Boyko Borisov Ministro do
Desenvolvimento Regional e Obras Públicas.
À frente do Ministério, tornou-se uma das lideranças políticas mais
populares do país, por sua juventude e pela fama de honestidade. Tornou-se
interlocutor privilegiado de lideranças de outros países da União Europeia, que
valorizavam em sua gestão a elevada capacidade de absorver recursos europeus,
destinando-os a finalidades produtivas.
Candidatou-se à Presidência em 2011, pelo "Cidadãos pelo
Desenvolvimento Europeu da Bulgária", do Presidente Parvanov. A 30 de
outubro, derrotou, em segundo turno, o candidato socialista Ivaylo Kalfin, com
52% dos votos. Tomou posse a 18 de janeiro de 2012.
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Boyko Borissov
Primeiro-Ministro da República da Bulgária

Borissov nasceu na pequena cidade de Bankya, arredores de Sófia, em 13
de junho de 1959. Graduou-se pela Escola Superior de Polícia do Ministério do
Interior em 1982 durante o período comunista, com especialização em
Equipamento e segurança contra Incêndios". Trabalhou até 1990 em órgãos do
Ministério do Interior, no Departamento da Polícia de Sófia e como professor na
Academia de Polícia.
Deixou o Ministério do Interior com a patente de Major. Após o final do
regime socialista na Bulgária (janeiro de 1990) e durante os turbulentos anos
1990, Borissov criou e levou à prosperidade a maior companhia de segurança
privada do país, denominada "Ipon-1".
Em 1996, quando Simeão de Saxe-Coburgo, herdeiro exilado do trono
búlgaro, retornou ao país, ele contratou a empresa Ipon-1 para sua segurança
pessoal e Borissov tornou-se o chefe de sua guarda pessoal. Com a eleição de
Saxe-Coburgo como Primeiro-Ministro em 2001, à frente do "Movimento
Nacional Simeão II", Boyko Borissov foi nomeado Secretário-Geral do
Ministério do Interior, sendo promovido a General em 2002 e a TenenteGeneral em 2004. Foi eleito, como candidato independente, Prefeito de Sófia em
2005 com ampla margem de votos, tendo apresentado plataforma de combate à
corrupção, aos crimes de rua e de melhoria dos serviços de coleta do lixo da
cidade. Foi reeleito em 2007, também com ampla margem de votos, já à frente
do seu recém-criado partido GERB, que lidera até hoje.

Daniel Mitov
Ministro das Relações Exteriores
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Nasceu em Sófia em 4 de dezembro de 1977. Formou-se em ciências
políticas pela Universidade de Sófia, com especialização na mesma área pela
Nova Universidade Búlgara. Mitov participou de programas de intercâmbio do
"Marshall Memorial Fund" dos EUA e do "Programme des personnalités
d'avenir" do Ministério de Negócios Estrangeiros da França. É fluente em inglês,
francês, italiano e russo.
Trabalhou, entre 2002 e 2006, na Academia Política para a Europa Central
e do Sudeste, e, entre 2006 e 2010, foi Diretor-Executivo da Fundação
Democrática, ambas as instituições consideradas "think-tanks" de pensamento
liberal e atlanticista.
Entre 2010 e 2014, trabalhou no Instituto Nacional Democrático (National
Democratic Institute-NDI), organização criada pelo Governo norte-americano
para apoiar "iniciativas democráticas em países em desenvolvimento". Como
representante do NDI, Mitov atuou no Iraque, na Líbia, no Congo, na Ucrânia,
no Iêmen e na Tunísia, entre outros.
Em agosto de 2014, foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros
pelo Presidente Rosen Plevneliev, próximo das forças de direita e pró-europeu,
para o Gabinete interino do Primeiro-Ministro Georgi Bliznashki. Como
Ministro dos Negócios Estrangeiros do Gabinete interino, Mitov mostrou
claramente tendência pró-Europeia e buscou reaproximar o país das posições da
Comissão Europeia.

RELAÇÕES BILATERAIS
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O Brasil e a Bulgária estabeleceram relações diplomáticas em 1961, e
nesse mesmo ano estabeleceu-se a primeira Legação do Brasil em Sófia (elevada
a Embaixada em 1974). As relações bilaterais foram marcadas por um período
de distanciamento — primeiro pela orientação comunista de Sófia, à época da
Guerra Fria, e depois pela concentração de seus esforços na adesão às estruturas
euroatlânticas. A eleição da Presidenta Dilma Rousseff, acompanhada com
entusiasmo no país, trouxe interesse pelo Brasil em proporções inéditas.
As relações entre Brasília e Sófia experimentaram alguns gestos de
aproximação a partir da virada do milênio. Em julho de 2000, visitou o Brasil a
Chanceler Nadezhda Mikhailova, em périplo sul-americano que tinha como
objetivo a ampliação do escopo da política exterior búlgara, até então consumida
pelas negociações para que o país se tornasse candidato a aderir à União
Europeia.
Em 12 de janeiro de 2005, o então Presidente Georgi Parvanov (20022012) visitou Brasília, acompanhado pelo então Chanceler Solomon Passy e
pela então Ministra da Economia Lydia Shouleva. Na ocasião, houve a
reabertura da Representação Comercial da Bulgária em São Paulo, repartição
que sucedeu o Consulado naquela cidade, fechado em 1997.
Em junho de 2010, a Bulgária recebeu a primeira visita de um Chanceler
brasileiro, Embaixador Celso Amorim, que foi recebido pelo então PrimeiroMinistro Boyko Boríssov, pelo Chanceler Nickolay Mladenov e pela Presidente
da Assembléia Nacional, Tsetska Tsatcheva, tendo discutido temas de interesse
bilateral e multilateral.
Em 2011, o Primeiro-Ministro Boríssov foi o primeiro Chefe de Governo
a ser recebido oficialmente pela Presidenta Dilma Rousseff, ainda antes da
posse. Durante a visita, o Primeiro-Ministro Boríssov reiterou convite antes
apresentado ao Presidente Lula, para que a Presidenta fizesse visita oficial à
Bulgária.
Em 2 de setembro de 2011, o então Ministro Antonio Patriota visitou
oficialmente a capital búlgara, com vistas a preparar a visita da Senhora
Presidenta da República. Reuniu-se com o Presidente Georgi Parvanov e com o
Chanceler Nickolay Mladenov, entre outras autoridades. Em todas as conversas
que manteve, foi-lhe transmitido o grande entusiasmo dos búlgaros pela visita
que iria se concretizar, por seu aspecto emocional e pelas expectativas de
intensificação de laços com potência econômica do porte do Brasil.
A visita da Presidenta Dilma Rousseff, em 5 e 6 de outubro de 2011, teve
importante valor simbólico e marcou o desejo de ambos os países em dar
seguimento aos contatos de alto nível. A Presidenta manifestou desejo de
realizar cooperação na área social e na área agrícola e em biocombustíveis, bem
como intercâmbio de estudantes.
Na área econômica, a delegação presidencial foi integrada pelo então
Ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, e por comitiva de
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empresários, entre os quais diretores da Petrobrás, Embrapa, Embraer, além da
Confederação Nacional das Indústrias. Na ocasião, foi assinado Acordo de
Cooperação Econômica.
Em junho de 2012, no âmbito da Conferência Rio+20, houve um encontro
entre a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente búlgaro Rosen Plevneliev. Na
ocasião, a Presidenta Rousseff mencionou novamente a possibilidade de
cooperação na área agrícola e a realização de intercâmbio estudantil por meio do
Programa Ciência Sem Fronteiras, aventando a possibilidade de realização de
missões na área de educação e agricultura na Bulgária. Mencionou, ainda, o
desejo de receber professores e pesquisadores búlgaros. Plevneliev ressaltou o
desejo búlgaro de estreitar relações na área agrícola e de aumentar a exportação
de fertilizantes para o Brasil, bem como de receber investimentos brasileiros.
O comércio bilateral Brasil-Bulgária em 2014 teve pequena redução de
3,4% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 243 milhões (ante 251,5
milhões em 2013). A queda no comércio bilateral deveu-se à redução de 6% nas
exportações brasileiras, que somaram US$ 205,5 milhões (contra 218,6 milhões
em 2013). Já a Bulgária teve aumento de 14% em suas exportações para o
Brasil: US$ 37,5 milhões no ano passado, contra US$ 33 milhões em 2013. O
Brasil obteve saldo comercial de US$ 168 milhões, o que significa redução de
9,5% (US$ 185,6 em 2013). Recorda-se que o Brasil é tradicionalmente
superavitário em seu comércio com a Bulgária.
A análise das exportações brasileiras para a Bulgária demonstra que
permanece a predominância de commodities, que representam 8 dos 10
principais produtos exportados. Cabe destacar que somente o produto "outros
minérios de cobre e seus concentrados" (da mineradora Vale) é responsável por
72% das exportações (US$ 144 milhões). Isso se explica pelo fato de a
economia búlgara ter uma forte base metalúrgica, herança da ênfase na indústria
de base do período comunista. O restante das exportações brasileiras é composto
majoritariamente por açúcar, café, fumo e frango.
Entre os produtos industrializados exportados pelo Brasil, destacam-se
diversos componentes para a indústria automobilística, calçados e máquinas para
a indústria têxtil, mas o volume é muito reduzido (cerca de US$ 2 milhões no
total).
Já as exportações búlgaras para o Brasil permanecem sendo
majoritariamente de produtos industrializados e químicos, mas de baixo valor
agregado. Os principais destaques referem-se a produtos veterinários e de
alimentação animal, componentes para a indústria automobilística e fertilizantes.

Assuntos Consulares
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A comunidade brasileira na Bulgária soma cerca 55 pessoas (dados de
matrícula consular do Posto). Esses números não incluem o pessoal da
Embaixada e nem búlgaros naturalizados brasileiros.
A maior parte da comunidade brasileira na Bulgária é formada por
jogadores de futebol e seus dependentes. Estão concentrados, em sua maioria,
em Sófia, mas também se espalham por cidades do interior.
O segundo contingente é formado por brasileiras ou brasileiros casados
com cidadãos búlgaros e que vieram residir naquele país. Esse grupo se divide,
majoritariamente, entre Sófia e Varna.
O terceiro contingente é formado por estudantes universitários de música.
As universidades búlgaras nesse campo são bem avaliadas e existem casos de
músicos brasileiros bem sucedidos que estudaram nesse país, o que atrai novos
estudantes para a Bulgária. Concentram-se em Sófia.
O restante da comunidade é composto por técnicos ou especialistas
brasileiros que trabalham ou vivem no país.
Em geral, não se observa que a comunidade brasileira local tenha maiores
dificuldades de adaptação e nem se registra, até o momento, qualquer tipo de
hostilidade contra brasileiros.
Não existe Cônsul Honorário do Brasil na Bulgária – já que o Setor
Consular da Embaixada consegue dar conta da reduzida demanda – tampouco
Conselho de Cidadãos.
Empréstimos e Financiamentos Oficiais
Não há registro de créditos ou financiamentos oficiais a tomador soberano
da Bulgária.
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POLÍTICA INTERNA
A Bulgária é uma República parlamentarista. O Presidente, Chefe de
Estado, é eleito por voto direto para mandato de cinco anos, e exerce atribuições,
sobretudo, simbólicas: convoca eleições e referendos, juntamente com a
Assembleia Nacional; celebra acordos internacionais; recebe Embaixadores e
preside o Conselho Consultivo de Segurança Nacional. O Presidente da
República pode recusar-se a assinar projetos de lei que lhe sejam submetidos
pelo Poder Legislativo, mas seu veto pode ser derrubado por maioria
parlamentar simples.
O Conselho de Ministros é o principal órgão do Poder Executivo. É
presidido pelo Primeiro-Ministro, função que cabe ao líder da coalizão
majoritária no Parlamento.
A Assembleia Nacional, unicameral, exerce o Poder Legislativo. É
formada por 240 deputados eleitos por voto direto, para mandato de quatro anos,
por listas partidárias em cada uma das 28 províncias do país.
Com a consolidação da democracia no país, a Bulgária vive hoje sob
regime que tende à bipolaridade: desde pelo menos 1995 vêm-se alternando no
poder os socialistas e distintas coalizões de centro-direita, sendo a mais
importante, atualmente, o GERB do Primeiro-Ministro Boyko Boríssov.
O gabinete formado por socialistas e liberais e liderado pelo Primeiro
Ministro Oresharski enfrentou massivas manifestações populares a partir de
junho de 2013. O alvo dos manifestantes - ainda que permeado por
reivindicações difusas - foi a iniciativa do Primeiro Ministro que buscava revisar
o orçamento de 2013 por meio da contração de empréstimos internacionais. A
repressão aos manifestantes foi objeto de condenação da União Europeia. A
instabilidade foi a tônica da curta gestão Oresharski, que terminou em eleições
antecipadas em outubro de 2014, vencidas pelo GERB. O Primeiro-Ministro
Boiko Borissov (GERB) foi eleito por 145 votos contra 85, sem abstenções. O
novo governo é composto por uma aliança bipartite minoritária de centro-direita
e pró-Europeia (GERB+ Bloco Reformador).

POLÍTICA EXTERNA
Desde o fim do comunismo, a política exterior búlgara tem perseguido
dois objetivos principais: (1) a plena integração às estruturas políticas,
econômicas e militares euroatlânticas; e (2) o desenvolvimento da cooperação
com seus vizinhos imediatos nos Bálcãs e no Mar Negro, com vistas a promover
certo protagonismo regional de Sófia.
O primeiro objetivo foi atingido, em boa medida, com a adesão à OTAN,
em 2004, e à União Europeia, em 2007 – embora o país permaneça fora da zona
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Schengen e da zona do Euro. Desde então, a Bulgária procura apresentar-se
como um parceiro ativo no âmbito da comunidade euroatlântica, bem como um
modelo de estabilidade em uma região ainda marcada pela persistência de
conflitos de cunho étnico e nacional.
O país possui contingentes militares nas forças de paz das Nações Unidas
na Bósnia e Herzegovina e no Cossovo, e nas forças da OTAN no Afeganistão.
A Bulgária manifesta, ainda, interesse pelo Tratado da Antártida (onde
mantém base científica permanente) e participa ativamente da Organização de
Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).
As negociações para admissão da Bulgária na UE prolongaram-se por dez
anos. A assinatura do Acordo de Adesão ocorreu em 2005 e o país tornou-se
membro da União em 1º de janeiro 2007, juntamente com a Romênia.
Os principais desafios enfrentados pela Bulgária para adequar suas
estruturas às da UE relacionam-se à reforma da administração pública e do
Poder Judiciário, ao combate à corrupção e ao crime organizado, sob
acompanhamento da Comissão Europeia no âmbito do Mecanismo de
Cooperação e Verificação (CVM). As autoridades de Bruxelas insistem, ainda,
na necessidade de melhoria das condições gerais de vida da população búlgara,
sobretudo as populações rurais e os idosos.
Cabe ressaltar que o país ainda não compõe o Espaço Schengen (a que
deveria integrar-se, originalmente, em março de 2011), devido a pressões da
França e, sobretudo, dos Países Baixos e Alemanha. A partir de 1º de janeiro de
2014, cidadãos búlgaros e romenos passaram a ter os mesmo direitos trabalhistas
de cidadãos de outros membros da União Europeia.
A Bulgária manifesta forte entusiasmo pela política de expansão da UE
nos Balcãs Ocidentais com base em dois objetivos: marcar sua política de
protagonismo na região e assegurar que os países da Europa Oriental tenham
maior representatividade na EU.
A normalização das relações bilaterais com os EUA deu-se em 1993. Em
1999, dois eventos marcaram a reorientação da política externa búlgara após o
fim do regime comunista: a visita de Estado do Presidente Bill Clinton a Sófia e
o apoio do Governo búlgaro às operações da OTAN contra a Sérvia durante a
Guerra do Cossovo.
A Bulgária aderiu à Parceria para a Paz da OTAN em 1994 e apresentou
candidatura formal em 1997. Durante o bombardeio a forças sérvias, Sófia não
apenas endossou a ação da OTAN (levada a cabo à revelia do Conselho de
Segurança das Nações Unidas), como autorizou o uso de suas bases aéreas e o
sobrevôo de bombardeiros turcos que participaram da operação. O respaldo
incondicional búlgaro foi determinante para acelerar seu processo de adesão à
OTAN, concretizado em 2004.
A Bulgária participa da International Security Assistance Force (ISAF),
coalizão militar liderada pela OTAN, no Afeganistão, com cerca de 600
soldados em Cabul e Kandahar. No contexto da invasão do Iraque em 2003, a
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Bulgária foi um dos participantes de primeira hora da coalizão liderada pelos
EUA, com a qual contribuiu com 400 soldados.
A Bulgária atribui especial importância à cooperação e integração com os
países de sua vizinhança imediata, particularmente nos Bálcãs ocidentais. Como
membro da UE e da OTAN, o país percebe-se como catalisador de um processo
de estabilização e desenvolvimento regional e de integração dos países vizinhos
às estruturas euroatlânticas. A Bulgária apóia, nesse contexto, a adesão à UE da
Bósnia e Herzegovina, Cossovo (cuja independência reconhece desde 2008),
Montenegro e Sérvia, nos termos da Agenda de Tessalônica (2003). No caso da
Macedônia, ocorreu uma inflexão da posição búlgara devido a uma série de
desentendimentos relacionados à herança histórica, cultural e étnica comum às
populações eslavas que habitam em ambos os países, deteriorando as relações
bilaterais. Como resultado, o início de negociações formais para a entrada da
Macedônia na UE foi bloqueado pela Bulgária e pela Grécia em novembro de
2012.

ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS
A Bulgária ainda tem economia razoavelmente industrializada, com 30%
do PIB representado pelo setor fabril. Essa base industrial, no entanto, se
ressente claramente da falta de investimentos, e as firmas locais enfrentam
dificuldades de adaptar-se à livre competição Europeia. O país tem nível de
renda médio, mas, a despeito do importante crescimento econômico registrado
entre 1998 e 2008, a Bulgária ainda é o país mais pobre da União Europeia, com
renda per capita anual (PPP) de US$ 14.440 — bastante aquém da média
Europeia (em torno de US$ 31.000).
O PIB búlgaro distribui-se da seguinte forma: agricultura, 6%; indústria,
30,3%; e serviços, 63,7%. Os principais setores industriais são a eletricidade,
gás e água, produtos alimentícios, bebidas e tabaco, máquinas e equipamentos,
metais de base, produtos químicos e fertilizantes, carvão, refinaria de petróleo e
energia nuclear. Os principais produtos agrícolas são legumes, frutas, tabaco,
pecuária, vinhos, trigo, cevada, girassol e beterraba.
A Bulgária vem desenvolvendo intensos esforços de atração de
investimentos estrangeiros, mediante a redução dos impostos a níveis muitos
baixos e a manutenção do mais baixo nível de salários da UE. Os investimentos
estrangeiros na Bulgária chegam a cerca de 30% dos recursos destinados aos
países da Europa do Sudeste e têm-se concentrado na área imobiliária,
financeira, de manufatura e de construção civil. Os últimos registros de
investimentos diretos do Banco Central búlgaro apontam como principal origem
dos investimentos os Países Baixos, seguidos pela Áustria e pela Grécia.
A crise econômica mundial, que sucedeu a entrada búlgara na UE, gerou
redução de exportações, de entrada de capitais e de produção industrial, o que
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levou o PIB búlgaro a contrair-se em 5,5% em 2009. A economia estabilizou-se
em 2010, com crescimento real do PIB de 0,4%, em larga medida decorrente da
recuperação das exportações. Em 2011, o ritmo de crescimento evolui na ordem
dos 1,7%. O resultado em 2012 mostrou desaceleração: 0,5%. Em 2013, houve
recuperação ligeira recuperação, com 0,8%, e, em 2014, o crescimento estimado
foi de 1,4%.
Os laços comerciais da Bulgária concentram-se nos países da União
Europeia e em seus vizinhos mais próximos, como Rússia, Turquia, Sérvia e
Macedônia. O comércio com outras regiões do mundo é muito reduzido,
inclusive com os EUA. No entanto, as importações oriundas da China têm
aumentado nos últimos anos.
Cumpre ressaltar que a Bulgária vem tendo déficits comerciais há mais de
10 anos, seja com os parceiros da União Europeia, seja com terceiros países.
Apesar da tendência de redução do déficit, não é possível prever que a Bulgária
consiga obter superávits comerciais no médio prazo devido à paridade cambial
com o euro, que reduz a competitividade dos produtos locais, e, principalmente,
à dependência de importação de gás oriundo da Rússia.
Nos últimos anos, o setor exportador tem sido o principal responsável,
junto com os investimentos dos fundos europeus, pelo dinamismo da economia
búlgara. Sua pauta de exportação concentra-se em bens industrializados ou
semi-elaborados, produtos químicos e petroquímicos. Já as importações se
concentram em energia (gás), produtos químicos e produtos industrializados de
maior valor agregado.
Para 2015, as previsões do governo são que o PIB deverá crescer 0,8%
mais otimistas, portanto, do que as projeções da Comissão Europeia e da agência
de classificação de riscos Standard & Poor's que estimam um crescimento do
PIB de 0,6% e de 0,5%, respectivamente. Embora as projeções de recuperação
da economia búlgara sejam pessimistas para o ano em curso, algumas variáveis
podem eventualmente colaborar para melhorar esse quadro, tais como a atual
política monetária expansionista do BCE visando a aumentar a disponibilidade
de crédito na UE e a retomada dos investimentos produtivos, o desbloqueio
paulatino por Bruxelas de parte dos fundos europeus destinados a programas
estruturais (setores de energia e de transportes), e a queda dos preços
internacionais do petróleo resultando na redução dos custos energéticos. Outro
elemento positivo que se confirmará ao longo deste ano será provavelmente o
recuo, ainda que ligeiro, do nível de desemprego em virtude do programa de
exoneração fiscal concedido pelo governo às empresas.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
632
1362-96
1444
1876
1878

1908
1914-18
1919
1941
1944
1945
1946
1954-89
1989
1990
1992
1993
1997
2004
2007
2009
2010
2013
2014

Os búlgaros, povo originário da Ásia Central, estabelecem-se às
margens do Danúbio
Invasões turco-otomanas
Batalha de Varna; forças otomanas derrotam Cruzada estabelecida
para a libertação da Bulgária
“Levante de Abril”, massacrado por forças otomanas; início de
revoltas búlgaras de cunho nacionalista contra o Império Otomano
Tratado de San Stefano entre Rússia e Império Otomano decide pela
independência da Bulgária; sob influência da Alemanha, Tratado de
Berlim revisa San Stefano e cria principado búlgaro autônomo sob
soberania otomana
Reconhecimento internacional da independência da Bulgária
I Guerra Mundial; Bulgária luta ao lado de Alemanha e ÁustriaHungria
Tratado de Neuilly sela derrota da Bulgária; perde territórios para
Grécia, Iugoslávia e Romênia
II Guerra Mundial: a caminho da Grécia, forças nazistas forçam a
Bulgária a aliar-se ao Eixo
Exército soviético alcança a Bulgária
Instalação de Governo comunista
Referendo decide pela abolição da monarquia; estabelecida a
República Popular da Bulgária
“Era Zhivkov”; Todor Zhivkov governa o país por 35 anos
Protestos por reformas políticas levam à deposição de Zhikov por
membros do Partido Comunista
O Partido Comunista deixa o poder de forma voluntária; primeiras
eleições livres desde 1946 dão vitória ao próprio Partido Comunista,
refundado como Partido Socialista Búlgaro
Vitória eleitoral da União das Forças Democráticas; início de
processo acelerado de reformas econômicas e sociais
País passa por processo massivo de privatizações
Crise econômica enseja protestos populares. A moeda búlgara é
ancorada ao marco alemão.
Bulgária é admitida na OTAN
Bulgária é admitida na União Europeia
GERB, partido de centro-direita, vence as eleições parlamentares
França e Alemanha bloqueiam acessão da Bulgária à área Schengen
Coalizão liberal-socialista vence as eleições parlamentares
GERB vence eleições antecipadas para novembro e volta ao poder
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CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
1961
1974
1979
1982

1984
1985
1993
2000
2005
2010
2011
2012

Estabelecimento de relações diplomáticas; criação da Legação do
Brasil em Sófia
Elevação da Legação brasileira à categoria de Embaixada
Delegação chefiada por Mitko Grigorov, Vice-Presidente do
Conselho de Estado búlgaro, comparece à posse do Presidente João
Figueiredo
Petar Tantchev, Primeiro Vice-Presidente do Conselho de Estado e
Presidente do Partido da União Agrária Búlgara, visita o Brasil e é
recebido pelo Presidente da República, pelos Ministros das Relações
Exteriores, do Interior e da Agricultura e pelos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal
Ministro do Comércio Exterior, Hristo Hristov, visita o Brasil, a
convite do Ministro da Fazenda
Petar Tantchev visita novamente o Brasil, para participar da posse
do Presidente José Sarney
Visita ao Brasil do Vice Primeiro-Ministro e Ministro do Comércio,
Valentin Kabarachev; assinatura de Acordo de Comércio e de
Cooperação Econômica Bilateral
Visita ao Brasil da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Nadejda
Mikhailova
Visita ao Brasil do Presidente Georgi Parvanov
Visita à Bulgária do Ministro das Relações Exteriores, Celso
Amorim. Primeiro-Ministro Boyko Boríssov visita o Brasil para
cerimônia de posse da Presidenta Dilma Rousseff
Visita à Bulgária do Ministro Antonio Patriota (2 de setembro);
Visita da Presidenta Dilma Rousseff à Bulgária (5 e 6 de outubro)
Visita do Presidente da Bulgária, Rosen Plevneliev, para participar
da Rio+20
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ATOS BILATERAIS
DATA DE
CELEBRAÇÃO

ENTRADA
EM VIGOR

PUBLICAÇÃO

Acordo sobre o Estabelecimento de Escritório
para Fins Comerciais nas Cidades do Rio de
Janeiro e de São Paulo

05/12/1980

05/12/1980

17/12/1981

Acordo sobre Navegação Marítima Comercial

19/08/1982

07/06/1984

27/03/1991

Acordo sobre Cooperação Cultural

25/07/1990

13/01/1992

23/12/1992

Acordo para o Estabelecimento de um Regime
de Isenção de Visto a Portadores de Passaporte
Diplomático ou de Serviço

16/11/1992

16/12/1992

20/11/1992

Acordo sobre Comércio e Cooperação
Econômica

13/09/1993

28/09/1995

13/10/1995

Acordo de Cooperação Esportiva entre o
Ministério do Esporte do Brasil e o Ministério da
Juventude e dos Desportos da Bulgária

12/01/2005

12/01/2005

24/01/2005

Acordo sobre Cooperação Econômica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bulgária

05/10/2011

TÍTULO

Em tramitação no
Congresso Nacional
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DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS
Evolução do Comércio Exterior da Bulgária(1)
US$ bilhões

2009

2010

2011

2012

Exportações

2013

2014

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2004

9,93

2005

11,74

2006

2013

Intercâmbio
comercial

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

31,7%

14,47

32,7%

24,40

32,3%

-4,54

18,2%

18,16

25,6%

29,90

22,6%

-6,42

15,10

28,6%

23,27

28,1%

38,37

28,3%

-8,17

2007

18,58

23,0%

30,09

29,3%

48,66

26,8%

-11,51

2008

22,49

21,1%

37,02

23,0%

59,50

22,3%

-14,53

2009

16,50

-26,6%

23,34

-36,9%

39,84

-33,0%

-6,84

2010

20,61

107,5%

25,36

75,3%

45,97

88,4%

-4,75

2011

28,17

36,7%

32,49

28,1%

60,66

32,0%

-4,33

2012

26,70

-5,2%

32,74

0,8%

59,44

-2,0%

-6,04

2013

29,51

10,5%

34,31

4,8%

63,82

7,4%

-4,79

2014(jan-nov)(1)

27,11

-1,1%

31,91

-2,6%

59,0

-1,9%

-4,80

Var. %
2005-2014

197,2%

--

137,2%

--

161,6%

--

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 02/03/2015.
(n.c.) Dado não calculado.

-1,06%

-2,57%
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12,00
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11,00

0,00%
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2013

-4,00
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Origem das Importações da Bulgária(1)
US$ bilhões
2014
(jan-nov)(1)

Part.%
no total

Rússia

4,93

15,4%

Alemanha

3,83

12,0%

Itália

2,24

7,0%

Romênia

2,19

6,9%

Turquia

1,79

5,6%

Grécia

1,62

5,1%

Espanha

1,54

4,8%

Hungria

1,07

3,3%

China

1,06

3,3%

França

0,96

3,0%

Brasil (42ª posição)

0,07

0,2%

Subtotal

21,29

66,7%

Outros países

10,62

33,3%

Total

31,91

100,0%

Descrição

...

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 02/03/2015.

10 principais origens das importações

Rússia

15,4%

Alemanha

12,0%

Itália

7,0%

Romênia

6,9%

Turquia

5,6%

Grécia

5,1%

Espanha

4,8%

Hungria

3,3%

China

3,3%

França

3,0%
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(1)

Direção das Exportações da Bulgária
US$ bilhões

Descrição

2014
(1)
(jan-nov)

Part.%
no total

Alemanha

3,31

12,2%

Turquia

2,51

9,2%

Romênia

2,18

8,0%

Grécia

1,80

6,6%

França

1,18

4,4%

Bélgica

1,11

4,1%

Cingapura

0,72

2,6%

Rússia

0,66

2,4%

China

0,66

2,4%

Reino Unido

0,61

2,2%

Brasil (78ª posição)

0,02

0,1%

Subtotal

14,74

54,4%

Outros países

12,37

45,6%

Total

27,11

100,0%

...

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 02/03/2015.

10 principais destinos das exportações
Alemanha

12,2%

Turquia

9,2%

Romênia

8,0%

Grécia

6,6%

França

4,4%

Bélgica
Cingapura

4,1%
2,6%

Rússia

2,4%

China

2,4%

Reino Unido

2,2%
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Composição das exportações da Bulgária(1)
US$ bilhões
2014
(jan-nov)(1)

Part.%
no total

Combustíveis

3,47

12,8%

Cobre

2,52

9,3%

Máquinas elétricas

2,30

8,5%

Máquinas mecânicas

2,15

7,9%

Cereais

1,11

4,1%

Vestuário exceto de malha

0,98

3,6%

Farmacêuticos

0,95

3,5%

Vestuário de malha

0,79

2,9%

Plásticos

0,74

2,7%

Sementes e grãos

0,73

2,7%

Subtotal

15,74

58,0%

Outros

11,37

42,0%

Total

27,11

100,0%

Descrição

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 02/03/2015.

10 principais grupos de produtos exportados

Combustíveis
12,8%
Cobre
9,3%

Outros
42,0%

Máquinas elétricas
8,5%

Máquinas mecânicas
7,9%

Cereais
4,1%

Sementes e grãos
2,7%
Plásticos
2,7%

Vestuário de malha
2,9%

Farmacêuticos
3,5%

Vestuário exceto de malha
3,6%
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(1)

Composição das importações da Bulgária
US$ bilhões

2014
(1)
(jan-nov)

Part.%
no total

Combustíveis

6,40

20,1%

Máquinas mecânicas

3,15

9,9%

Máquinas elétricas

2,61

8,2%

Automóveis

1,94

6,1%

Minérios

1,68

5,3%

Farmacêuticos

1,25

3,9%

Obras de ferro ou aço

1,07

3,3%

Ferro e aço

0,95

3,0%

Cobre

0,58

1,8%

Papel

0,47

1,5%

Subtotal

20,08

62,9%

Outros

11,83

37,1%

Total

31,91

100,0%

Descrição

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 02/03/2015.

10 principais grupos de produtos importados

Combustíveis
20,1%

Outros
37,1%
Máquinas mecânicas
9,9%

Máquinas elétricas
8,2%

Papel
1,5%
Cobre
1,8%

Ferro e aço
3,0%
Obras de ferro ou aço
3,3%

Automóveis
6,1%
Farmacêuticos
3,9%

Minérios
5,3%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Bulgária
US$ milhões, fob

2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2005

201

26,0%

0,17%

74

21,6%

0,10%

275

24,8%

0,14%

128

2006

264

30,9%

0,19%

44

-40,3%

0,05%

308

11,8%

0,13%

220

2007

199

-24,5%

0,12%

47

6,4%

0,04%

246

-20,1%

0,09%

152

2008

197

-0,8%

0,10%

109

133,6%

0,06%

307

24,8%

0,09%

88

2009

122

-38,0%

0,08%

29

-73,4%

0,02%

151

-50,6%

0,05%

93

2010

107

-12,3%

0,05%

40

39,0%

0,02%

148

-2,5%

0,04%

67

2011

203

89,2%

0,08%

80

97,1%

0,09%

283

91,3%

0,06%

123

2012

359

76,8%

0,15%

80

0,4%

0,04%

439

55,3%

0,09%

279

2013

219

-39,1%

0,09%

33

-58,9%

0,01%

252

-42,7%

0,05%

186

2014

206

-6,0%

0,09%

37

13,8%

0,02%

243

-3,4%

0,05%

168

2015 (jan-fev)

39

-7,5%

0,15%

6

11,2%

0,02%

45

-5,4%

0,08%

33

--

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

2,0%

--

-49,1%

-11,7%

--

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.
(n.c.) Dado não calculado.
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Part. % do Brasil no Comércio da Bulgária
US$ milhões
2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
2009/201
3

122

107

203

359

219

78,7%

Importações totais da Bulgária (M1)

23.341

25.360

32.494

32.743

34.307

47,0%

Part. % (X1 / M1)

0,52%

0,42%

0,62%

1,10%

0,64%

21,6%

29

40

80

80

33

13,1%

16.503

20.608

28.165

26.699

29.512

78,8%

0,18%

0,20%

0,28%

0,30%

0,11%

Descrição

Exportações do Brasil para Bulgária (X1)

Importações do Brasil originárias da Bulgária (M2)
Exportações totais da Bulgária (X2)
Part. % (M2 / X2)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap.

1,20%

Part. % (X1 / M1)
Part. % (M2 / X2)

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
2009

2010

2011

2012

2013

-36,8%
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Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ milhões
Comparativo 2014 com 2013

Exportações
2014

Transações Especiais
Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

50

100

150

200

Importações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

5

10

15

20

25

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.
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Composição das exportações brasileiras para Bulgária
US$ milhões, fob
2012
Descrição

2013

Valor

Part.%
no total

Minérios

152

Tabaco e sucedâneos
Açúcar

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

42,4%

152

69,5%

144

70,1%

23

6,4%

19

8,7%

23

11,2%

25

7,0%

31

14,2%

18

8,8%

Café

4

1,1%

5

2,3%

8

3,9%

Preparações alimentícias

3

0,8%

5

2,3%

4

1,9%

Subtotal

207

57,7%

212

97,0%

197

95,8%

Outros produtos

152

42,3%

7

3,0%

9

4,2%

Total

359

100,0%

219

100,0%

206

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Minérios

70,1%

Tabaco e sucedâneos

11,2%

Açúcar

Café

Preparações
alimentícias

8,8%

3,9%

1,9%

458 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015
29

Composição das importações brasileiras originárias do Bulgária
US$ milhões, fob
2012
Descrição

2013

Valor

Part.%
no total

Valor

Máquinas mecânicas

12,1

15,1%

Desperdícios alimentares

3,5

4,4%

Instrumentos de precisão

2,8

Máquinas elétricas
Vidro

2014

Part.%
no total

Valor

12,9

39,2%

12,7

33,9%

5,3

16,1%

6,2

16,6%

3,5%

2,7

8,3%

3,4

9,2%

1,3

1,6%

1,9

5,7%

3,0

8,1%

0,1

0,1%

1,9

5,8%

1,6

4,3%

Vestuário exceto de malha

1,7

2,1%

1,5

4,4%

1,6

4,2%

Vestuário de malha

1,1

1,4%

1,2

3,7%

1,3

3,4%

Amidos e féculas

0,2

0,3%

0,6

1,7%

1,2

3,2%

Diversos inds químicas

0,8

1,1%

0,6

1,9%

0,7

1,8%

Obras de metais comuns

0,0

0,0%

0,1

0,3%

0,6

1,7%

Subtotal

23,7

29,5%

28,7

87,0%

32,3

86,2%

Outros produtos

56,4

70,5%

4,3

13,0%

5,2

13,8%

Total

80,1

100,0%

32,9

100,0%

37,5

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Máquinas mecânicas

33,9%

Desperdícios
alimentares
Instrumentos de
precisão

16,6%
9,2%

Máquinas elétricas

8,1%

Vidro

4,3%

Vestuário exceto de
malha

4,2%

Vestuário de malha

3,4%

Amidos e féculas

3,2%

Diversos inds
químicas
Obras de metais
comuns

1,8%
1,7%

Part.%
no total
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ milhões, fob
2014
(jan-fev)

Part. %
no total

2015
(jan-fev)

Part. %
no total

Minérios

36,84

86,8%

31,15

79,4%

Tabaco e sucedâneos

2,39

5,6%

5,57

14,2%

Café

0,67

1,6%

0,91

2,3%

Preparações alimentícias

0,68

1,6%

0,58

1,5%

Calçados

0,72

1,7%

0,37

1,0%

Subtotal

41,30

97,3%

38,59

98,3%

DESCRIÇÃO

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015

Exportações

Outros produtos
Total

1,14

2,7%

0,66

1,7%

42,44

100,0%

39,25

100,0%

Minérios

31,2

Tabaco e sucedâneos

Café

5,6

0,9

Preparações alimentícias

0,6

Calçados

0,4

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Máquinas mecânicas

2,29

41,4%

1,82

29,6%

Farelo de soja

0,61

11,1%

1,09

17,8%

Instrumentos de precisão

0,61

11,0%

0,57

9,2%

Amidos e féculas

0,22

4,0%

0,53

8,6%

Instrumentos de precisão

Máquinas elétricas

0,78

14,0%

0,39

6,3%

Amidos e féculas

Diversos inds químicas

0,14

2,6%

0,32

5,2%

Vidro

0,00

0,0%

0,22

3,6%

Vestuário exceto de malha

0,12

2,1%

0,14

2,2%

Vestuário de malha

0,17

3,1%

0,13

2,1%

Vidro

Automóveis

0,00

0,0%

0,11

1,8%

Vestuário exceto de
malha

Subtotal

4,94

89,3%

5,32

86,5%

Vestuário de malha

Outros produtos

0,59

10,7%

0,83

13,5%

Total

5,53

100,0%

6,15

100,0%

Máquinas mecânicas

1,8

Farelo de soja

1,1
0,6
0,5

Máquinas elétricas

0,4

Diversos inds químicas

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.

Automóveis

0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
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DADOS BÁSICOS
NOME OFICIAL
CAPITAL
ÁREA
POPULAÇÃO
IDIOMAS OFICIAIS
PRINCIPAIS RELIGIÕES
SISTEMA DE GOVERNO
PODER LEGISLATIVO
CHEFE DE ESTADO
CHEFE DE GOVERNO
MINISTRO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS
PIB nominal (2013)
PIB PPP (2013)
PIB per capita (2013)
PIB PPP per capita (2013)
VARIAÇÃO DO PIB
IDH (2013-PNUD)
INDÍCE DE ALFABETIZAÇÃO
EXPECTATIVA DE VIDA
ÍNDICE DE DESEMPREGO
UNIDADE MONETÁRIA
EMBAIXADOR NO BRASIL
COMUNIDADE BRASILEIRA
ESTIMADA

República da Macedônia
Escópia (em macedônio, Skopje)
25,713 km²
2,071,000
Macedônio, albanês
Cristã-ortodoxa (64.7%), Muçulmana (33.3%)
República Parlamentar
Assembleia Unicameral – "Sobranie"
Gjorge Ivanov (desde 12/05/2009)
Nikola Gruevski (desde 26/08/2006)
Nikola Poposki (desde 28/07/2011)
US$ 10.20 bilhões
US$ 24.26 bilhões
US$ 4.830
US$ 11.520
3,4% (est.2014), 2,91% (2013), 0,39% (2012)
0,740/78º lugar
97,3%
75,0 anos
27,9% (jul/2014)
Dinar (1 US$ = MKD 54,58) 02/03/2015
Zoran Jolevski (residente em Washington, EUA)
Menos de 10 pessoas

INTERCÂMBIO COMERCIAL BILATERAL (US$ milhões, FOB) – Fonte: MDIC
BRASIL 
MACEDÔNIA
Intercâmbio
Exportações
Importações

2006

2007

2008

2009

2010

2011

24,81
23,29
1,52

35,74
33,44
2,30

40,35
39,44
0,9

32,47
30,07
2,39

27,11
25,22
1,89

28,01
26,03
1,97

Saldo

21,77

31,14

38,54

27,67

23,32

24,05

2012

2013

2014

25,32
21,78
3,54
18,24

37,29
31,72
5,53
26,19

31,03
23,91
7,12
16,79

2015
(jan)
3,22
1,31
1,90
- 0,6
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PERFIS BIOGRÁFICOS

Gjorge Ivanov
Presidente da República da Macedônia

Gjorge Ivanov nasceu em Valandovo, em 2 de maio de 1960. Graduou-se
em Direito pela Universidade de São Cirilo e São Metódio, na capital da
Macedônia, Escópia (em macedônio, Skopje). Obteve pela mesma instituição,
em 1995, o título de Mestre em Ciência Política. Sua tese de Doutorado versou
sobre a construção de democracias em sociedades divididas, com foco na
Macedônia. Após seus estudos, ensinou teoria política e filosofia. Em 1999, foi
professor visitante do Programa sobre o Sudeste Europeu na Universidade de
Atenas, Grécia.
Especialista em estudos sobre sociedade civil, tornou-se consultor de
diversos institutos de pesquisas, cofundador do primeiro jornal de ciência
política da Macedônia, e fundador e presidente honorário da Associação de
Ciências Políticas da Macedônia. Foi, ainda, um dos fundadores do Instituto
Para a Democracia, Solidariedade e Sociedade Civil, importante instituto de
pesquisa que influenciou a redemocratização do país. Embora nunca tenha sido
membro do Partido Democrático para a Unidade Nacional da Macedônia
(VMRO-DPMNE), influenciou a política deste partido e, por esse motivo,
acabou sendo indicado candidato à Presidência em 2009, eleição da qual saiu
vitorioso.
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Nikola Gruevski
Primeiro-Ministro da Macedônia

Nikola Gruevski nasceu na cidade de Escópia, capital da Macedônia, em
31 de agosto de 1970. Formou-se em Economia pela Universidade São
Clemente Ohridski, em Bitola (1994) e recebeu qualificação para atuar no
mercado de capitais em instituição londrina (1996). Posteriormente, obteve
Mestrado em Economia pela Universidade de São Cirilo e São Metódio, em
Escópia (2006).
Começou a trabalhar no nascente setor financeiro da Macedônia, no
período da redemocratização, e fundou a Associação de Operadores de Bolsa de
Valores do país.
Em 1998, assumiu o Ministério do Comércio. Entre 1999 e 2002, foi
Ministro das Finanças e Governador da República da Macedônia no Banco
Mundial e no Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento – BERD.
Em 2002, elegeu-se deputado pelo VMRO-DPMNE. Assumiu a liderança
do partido 2003, com um discurso pró-europeu, após um período de disputa
interna que se seguiu à derrota do VMRO-DPMNE nas eleições parlamentares
de 2002. Em 2005, tornou-se Vice-Presidente do Conselho Euro-Atlântico da
Macedônia.
Foi empossado como o sétimo Presidente do Governo da República da
Macedônia em 27 de agosto de 2006. Gruevski levou o VMRO-DPMNE a mais
três vitórias parlamentares, em 2008, 2011 e 2014. Visitou o Brasil em abril de
2013.
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Nikola Poposki
Ministro dos Negócios Estrangeiros

Nikola Poposki nasceu em Escópia, em 24 de outubro de 1977. Formou-se
em Economia pela Universidade de Ss. Cirilo e Metódio, em Escópia, e pela
Universidade de Nice (2002). Obteve mestrado em Comércio Internacional pela
Universidade de Rennes e pela Universidade de São Cirilo e São Metódio
(2004), bem como Mestrado em Estudos Econômicos Europeus pela
Universidade de Bruges – “College of Europe” (2005).
Trabalhou na área administrativa da Associação Real de Engenheiros
Britânicos (1999-2001) e na Autoridade Portuária de Rouen (2003-2004). Foi
contratado da Embaixada da França em Escópia (2001-04). Entre 2005 e 2006,
trabalhou no banco irlandês DEPFA, em Dublin. Em seguida, atuou como
pesquisador na Comissão Europeia (2006-09).
Assumiu a Chefia da Missão da Macedônia junto à União Europeia (201011). Foi nomeado ao cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros em 28 de
julho de 2011.
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RELAÇÕES BILATERAIS
O Governo brasileiro reconheceu a independência da Macedônia em 17 de
outubro de 1995. O estabelecimento de relações diplomáticas, no entanto, deu-se
somente em 15 de outubro de 1998, por intermédio de troca de Notas entre as
delegações dos dois países junto à ONU. Bilateralmente, o Brasil reconhece o
nome constitucional da Macedônia (República da Macedônia).
A decisão de estabelecer relações diplomáticas com a Macedônia
fundamentou-se na diretriz básica da universalidade da política externa
brasileira. O Brasil mantinha presença na região dos Bálcãs e, em particular, nos
países que formavam a ex-Iugoslávia por meio da Embaixada em Belgrado e
duas Embaixadas, ainda em caráter não residente (Zagreb e Liubliana),
cumulativas com a Missão Diplomática brasileira em Viena. Em dezembro de
1998, estabeleceu-se a Embaixada não residente do Brasil em Escópia (em
macedônio, Skopje), capital da Macedônia, cumulativa com a Embaixada do
Brasil na Bulgária.
Em novembro de 2004, delegação macedônia chefiada pelo Conselheiro
de Estado da Macedônia (Setor de Relações Bilaterais com Países Europeus e
Não Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da
Macedônia), Senhor Igor Popov, visitou o Brasil e realizou consultas bilaterais
junto à então Diretora do Departamento da Europa do Itamaraty.
Em 2 de maio de 2011, os dois Chanceleres encontraram-se em Brasília.
O então Chanceler macedônio Antonio Milososki anunciou a decisão de abrir
representação do país em Brasília, o que ainda não se concretizou. O Ministro
brasileiro, Embaixador Antonio Patriota informou que buscaria, na medida do
possível, reciprocar a medida.
Durante a visita, ambos os lados concordaram em avançar no
estabelecimento de um mecanismo de consultas políticas, por meio de um
protocolo informal. Foi também assinado Acordo de Isenção de Vistos, assunto
de grande interesse para o lado macedônio. Com a entrada em vigor da Lei
12.968/2014, a aprovação do Acordo foi substituída por troca de notas entre as
Chancelarias, com efeitos imediatos. O procedimento encontra-se em curso.
A principal visita de alto nível foi realizada em abril de 2013, quando o
Primeiro-Ministro da Macedônia, Nikola Gruevski, realizou visita ao Brasil
(Brasília, São Paulo e Curitiba), com o objetivo de explorar possibilidades de
incremento de comércio e investimentos com o Brasil. O mandatário macedônio
reuniu-se com o Senhor Vice-Presidente da República, Michel Temer, quando
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assinou Acordo de Cooperação Educacional, e com o Ministro das Relações
Exteriores, Embaixador Antonio Patriota.
O comércio bilateral Brasil-Macedônia em 2014 teve queda de 16% em
relação ao ano anterior, totalizando US$ 31 milhões (contra 37,2 milhões em
2013). A queda no comércio bilateral deveu-se à redução de 24% nas
exportações brasileiras, que somaram US$ 24 milhões (contra 31,7 milhões em
2013). Já a Macedônia teve aumento de 29% em suas exportações para o Brasil:
US$ 7 milhões no ano passado, contra US$ 5,5 milhões em 2013. O Brasil
obteve saldo comercial de US$ 16,8 milhões, o que significa redução de 36%
(US$ 26,2 milhões em 2013). O Brasil é tradicionalmente superavitário em seu
comércio com a Macedônia.
Um importante fator para o crescimento do comércio macedônio para o
Brasil foi a missão comercial liderada pelo Primeiro-Ministro Nikola Gruevski
em abril de 2013.
As exportações brasileiras para a Macedônia são compostas
principalmente por produtos de carne bovina, frango e derivados (93% do total),
beneficiadas pela inexistência de barreiras fitossanitárias impostas pela União
Europeia.
Pelo lado macedônio, os principais itens de exportação para o Brasil são
produtos têxteis (grande variedade de itens) e componentes para a indústria de
transportes (principalmente freios e tacógrafos).
As exportações da Macedônia para o Brasil são reduzidas, resultado do
perfil agrícola do país e de sua inserção na economia regional europeia. Os
poucos bens exportados ao Brasil concentram-se na indústria têxtil e no fumo.
A Macedônia possui acordos de livre comércio com diversos países
europeus e tenta posicionar-se como porta de entrada para o comércio com o
continente. Uma vantagem para o comércio com a Macedônia é que o país não
se encontra na União Europeia, não existindo barreiras comerciais europeias que
tendem a provocar desvio de comércio de bens brasileiros.
Em abril de 2012, foi autorizada a abertura de Consulado Honorário da
Macedônia no Rio de Janeiro, o que pode vir a favorecer o relacionamento
comercial e os contatos entre ambos os países. Há escritório comercial da
Macedônia em São Paulo, chefiado por funcionário do Ministério da Economia.
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Assuntos consulares
A comunidade brasileira na Macedônia é reduzida, perfazendo menos de
10 pessoas. Em geral, são mulheres casadas com macedônios. O número de
brasileiros que se deslocam para a Macedônia é muito baixo. Não existe CônsulHonorário do Brasil na Macedônia – já que o Setor Consular da Embaixada
consegue dar conta da reduzida demanda – tampouco Conselho de Cidadãos.
Empréstimos e financiamentos oficiais
Não há registro de créditos ou financiamentos oficiais a tomador soberano
da Macedônia.
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POLÍTICA INTERNA
A República da Macedônia é uma República parlamentar unitária. A
Constituição foi promulgada a 20 de novembro de 1991, dois meses após sua
independência. A despeito das constantes modificações, cabe ressaltar a reforma
ocorrida em 2011, após conflitos étnicos entre eslavos e albaneses, que conferiu
maior poder às minorias albano-muçulmanas.
O Poder Executivo é composto pelo Chefe de Estado, no momento o
Presidente Gjorge Ivanov, pelo Chefe de Governo, o Primeiro-Ministro Nikola
Gruevski e pelo Gabinete – formado pelo Conselho de Ministros, eleitos pela
maioria dos votos dos deputados da Assembleia. O atual Gabinete é formado
unicamente por partidos da coalizão liderada pelo VMRO-DPMNE (Partido
Democrático para a Unidade Nacional da Macedônia).
O presidente é eleito, por voto popular, para um mandato de cinco anos
(com possibilidade de uma reeleição) A eleição ocorre em dois turnos. O
Primeiro-Ministro é eleito pela Assembleia após as eleições legislativas. O líder
do partido ou coligação majoritário, geralmente, é eleito Primeiro-Ministro.
Após os 18 anos, o sufrágio é universal.
O Poder Legislativo é formado por uma Assembleia Unicameral,
intitulada Sobranie. Possui 123 cadeiras e todos os membros são eleitos por voto
popular, a partir de listas partidárias, com base no percentual do voto geral. Os
mandatos são de quatro anos. Os principais partidos são VMRO-DPMNE
(Partido Democrático para a Unidade Nacional da Macedônia), SDSM (União
Socialdemocrata da Macedônia), BDI (União Democrática para a Integração) e
PDSh (Partido Democrático dos Albaneses).
O Poder Judiciário é constituído por três Cortes: a Judicial, a
Constitucional e a Suprema.
Os eventos políticos na Macedônia foram marcados, até um passado
recente, pelas tensões étnicas decorrentes das reivindicações da comunidade
albanesa/islâmica (30% da população). Em 1999, no contexto da intervenção da
OTAN no Cossovo, cerca de 360 mil refugiados da etnia albano-cossovar
abrigaram-se no território macedônio, o que alterou significativamente o
equilíbrio entre as populações eslavo-cristãs e albano-muçulmanas (recorde-se
que o país tem somente 2 milhões de habitantes).
A partir de março de 2001, grupos rebeldes albaneses autodenominados
“Exército de Liberação Nacional”, compostos essencialmente por ex-membros
do “Exército de Liberação do Cossovo”, lançaram movimentos de guerrilha na
região ocidental da Macedônia, exigindo que a Constituição fosse revista, de
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forma a garantir à população islâmica (de origem albanesa) os mesmos direitos
garantidos à população cristã-ortodoxa (de origem eslava).
Os Acordos de Ohrid, logrados em outubro/novembro de 2001, após
intervenção militar e mediação da OTAN, foram de grande valia na diminuição
dos embates mais violentos entre as populações de origem albanesa-cossovar e a
maioria de etnia eslava.
As duas principais forças políticas na Macedônia são o partido
nacionalista VMRO-DPMNE (Organização Interna da Revolução Macedônia Partido Democrático para a Unidade Nacional da Macedônia) e a "União
Socialdemocrata da Macedônia". O VMRO-DPMNE tem grande importância
para a população de origem eslava, por ser oriundo, das organizações que
lutaram pela independência da Macedônia desde fins do século XIX. No âmbito
dos Acordos de Paz de Ohrid, ambos os partidos abrigam em suas alianças
agremiações que representam a minoria albanesa.
Desde 2006, o VMRO-DPMNE e seus aliados encontram-se no poder.
Nikola Grueski ocupa a chefia de governo, além de atuar como Presidente do
VMRO-DPMNE. O atual mandatário foi reeleito em abril de 2014. Em meados
de 2009, Gjorgi Ivanov, membro do VMRO-DPMNE, foi indicado à Presidência
da República, consolidando o poder de seu partido na política macedônia.
Tensões latentes entre macedônios de origem eslava e albanesa provoca,
ocasionalmente, protestos, conflitos e assassinatos. O pior momento ocorreu em
abril de 2012, quando cinco macedônios de origem eslava foram assassinados
por militantes islâmicos radicais. As autoridades de ambas as etnias têm, em
geral, procurado dissipar as tensões.
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POLÍTICA EXTERNA
A Política Exterior da Macedônia gravita em torno de suas disputas com a
Grécia e com a Bulgária, além de ter a futura acessão do país às estruturas euroatlânticas (União Europeia e OTAN) como meta.
As relações da Macedônia com a Grécia são complexas. Por um lado a
Grécia figura como um dos maiores investidores e parceiros comerciais da
Macedônia. É muito sensível para os macedônios, por outro lado, a objeção pela
Grécia do nome constitucional do país (República da Macedônia). Até o
momento a Grécia tem logrado fazer com que, no âmbito de todas as
organizações internacionais, somente seja utilizada a denominação "Antiga
República Iugoslava da Macedônia" (por vezes abreviada para a sigla, em
inglês, FYROM) para denominar o novo Estado. Ambos os países seguem
discutindo uma solução para a “questão onomástica”, sob os auspícios da ONU,
sem grande avanço.
A fim de superar a oposição grega, todos os esforços da diplomacia
macedônia visarão a obter o apoio para pressionar o Governo grego a retirar seu
veto à entrada da Macedônia na UE e na OTAN, bem como permitir a adoção do
nome República da Macedônia em Organismos Internacionais.
No decorrer de 2012, as relações da Macedônia com a Bulgária
deterioraram-se devido a uma série de desentendimentos relacionados à herança
histórica, cultural e étnica comum às populações eslavas que habitam ambos os
países. Nesse aspecto, o Governo macedônio tem sido incapaz de controlar
movimentos ultranacionalistas que pregam a ideia da “Grande Macedônia”, que
consiste em demandas sobre parte do território búlgaro e grego.
Como resultado, a Bulgária aliou-se, pela primeira vez, com a Grécia para
bloquear a entrada da Macedônia na União Europeia. Em fins de 2012,
Macedônia e Bulgária iniciaram conversações para melhorar a relação e rever as
disputas baseadas no passado em comum.
A principal prioridade da política externa macedônia refere-se ao ingresso
nas estruturas euro-atlânticas, como a União Europeia (UE) e a OTAN.
A Macedônia iniciou conversações, em 2004, para aceder à UE e vem
implementando uma série de reformas exigidas pela Comissão Europeia. Em
princípio, a UE considera positivas as políticas seguidas pelos últimos governos,
sem deixar de apontar para os problemas existentes.
A entrada na OTAN constitui outro objetivo, porém, também tem sido
bloqueada pela Grécia.
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ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS
Das seis repúblicas que compuseram a ex-Iugoslávia, a Macedônia
sempre figurou como uma das menos desenvolvidas e mais dependentes da
Sérvia. Em 1991, o PIB per capita correspondia a somente um terço daquele da
Eslovênia, a mais rica das repúblicas. Após sua independência, o país sofreu
com o fim do apoio econômico de Belgrado, com a falta de infraestrutura e com
o embargo econômico grego devido à disputa onomástica. Isso resultou em
acentuada queda do PIB entre 1991 e 1995.
Até hoje poucas empresas do país conseguiram modernizar-se e tornaremse eficientes, dadas as circunstâncias particularmente desfavoráveis em que
ocorreu a transição do sistema centralizado socialista para a economia de
mercado. Durante os anos iniciais da década de 1990, a economia macedônia foi
bastante prejudicada por um embargo imposto pela Grécia. A partir de 1992, as
sanções econômicas impostas pelas Nações Unidas à Sérvia-Montenegro
alijaram um mercado de importância para as exportações agrícolas da
Macedônia. Em 1994 e 1995, a Grécia impôs um bloqueio nos transportes que
prejudicou ainda mais a economia do país.
Houve, no entanto, mesmo nesses anos difíceis, alguns dados positivos no
desenvolvimento da economia macedônia, entre os quais o progressivo controle
da inflação, que passou de 1.600% em 1992 para 1,3% em 1998 e que vem se
mantendo em patamares baixos desde então (entre 2% e 3%).
Quando do desmembramento da ex-Iugoslávia, a economia macedônia
baseava-se na indústria manufatureira, na mineração e no setor de construção.
Nos primeiros anos da década de 90, a contribuição da indústria caiu, ao passo
que a participação dos serviços na formação do PIB aumentou. A recuperação
econômica encetada no final da década e que prossegue, com altos e baixos,
deveu-se, sobretudo, à reestruturação de certos setores industriais que haviam
sobrevivido (indústria alimentícia, metalurgia, produtos químicos, têxteis).
Em 2010, a indústria representou 29,6% do PIB, agricultura, florestas e
pesca contribuíram com 12,1% e os serviços com 58,3% do PIB.
Os principais produtos agrícolas da Macedônia são frutas, leite, o tabaco,
legumes e ovos. Carvão e outros minerais são explorados, entre os quais, em
pequena escala, o cromo, o chumbo e o zinco. Os principais produtos industriais
são: alimentos, têxteis e vestuário, produtos de tabaco.
Desde 1996, o país tem experimentado certa estabilidade macroeconômica
e inflação baixa. No período entre 2004 e 2008, o PIB do país cresceu
anualmente a taxas de 4% ou 5%.
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Com a crise financeira mundial, a taxa de crescimento inicialmente
decresceu. Houve queda dos investimentos e aumento do déficit comercial. Cabe
recordar, nesse aspecto, que a maior parte do investimento na Macedônia tem
origem na Grécia, que, como se sabe, foi uma das principais vítimas da crise. O
Governo manteve sua política macroeconômica ortodoxa e a paridade cambial
com o euro, recuperando certa credibilidade externa. Após a crise, a Macedônia
voltou a crescer.
Apesar das reformas econômicas realizadas, a Macedônia tem fracassado
em atrair investimentos externos, sendo um dos menores receptores europeus.
Como resultado, o desemprego na Macedônia é extremamente elevado,
alcançando 28% em 2014, ainda que tenha diminuído do patamar de 40% a que
chegou.
O país é extremamente aberto em termos comerciais e possui vários
acordos de livre comércio com países europeus.
O comércio exterior do país é composto por bens da indústria de base do
período socialista e pela produção agrícola. As exportações da Macedônia
concentraram-se em commodities metálicas (compostos de metais preciosos,
ferro, níquel e aço), artigos têxteis, produtos químicos, commodities agrícolas e
gêneros alimentícios.
As importações do país se concentraram em energia (petróleo e gás), bens
industrializados e veículos de transporte.
As exportações são direcionadas principalmente para a União Europeia e
os Bálcãs Ocidentais, enquanto as importações têm como origem a União
Europeia. Os principais parceiros comerciais da Macedônia são Alemanha,
Sérvia, Grécia, Bulgária e Itália (perfazem 47.1% do total). O Brasil representa
apenas 0,25% do comércio total da Macedônia.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
1395

O atual território macedônio passa para o domínio turco.

1894

Estabelecimento da Organização Interna da Revolução Macedônia,
movimento de agressivo nacionalismo eslavo.

1912-13 Guerras Balcânicas e partilha da região macedônica entre Sérvia,
Bulgária e Grécia, após o Tratado de Paz de Bucareste.
1919

O Tratado de Versalhes sanciona a partilha da Macedônia.

1925

Estabelecimento da Organização Revolucionária Macedônia.

1936

Estabelecimento do Movimento Nacional Macedônio.

1944

Proclamação do Estado da Macedônia (12 de agosto).

1945/46 Formação do primeiro governo da República Popular da Macedônia,
como parte do estado federado da Iugoslávia. Adoção da primeira
Constituição da República Popular da Macedônia.
1991

Referendum para a criação de um Estado soberano e independente (8
de setembro). Adoção da Constituição da República da Macedônia
(17 de novembro).

1993

Entrada da Macedônia na ONU com o nome de Antiga República
Iugoslava da Macedônia (em inglês, FYROM).

1995

A Macedônia torna-se membro do Conselho da Europa.

1999

Entrega de pedido formal de adesão à Organização do Tratado do
Atlântico Norte.

2001

Acordos de Paz de Ohrid encerram guerra civil entre a etnia eslava e
a etnia albanesa.

2004

Entrega de pedido formal de adesão à União Europeia.

2005

A Macedônia torna-se candidata a membro da União Europeia

2006

A OTAN convida a Macedônia a fazer parte da Aliança

2008

Grécia bloqueia o ingresso da Macedônia na OTAN pela questão
onomástica

2008

A Macedônia reconhece a independência do Cossovo

2009

Cidadãos macedônios recebem isenção de visto para deslocamentos
no espaço Schengen

2011

Corte Internacional de Justiça da Haia acolhe demanda macedônia
contra a Grécia e proíbe bloqueio a candidaturas macedônias em
organismos internacionais pela questão onomástica.
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2013

Comissão Europeia recomenda, pela 5ª vez consecutiva, abertura de
negociações com a Macedônia para futura adesão do país à União
Europeia; disputa onomástica com a Grécia e desentendimentos com
a Bulgária continuam a bloquear o processo.

CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
1995

O Brasil reconhece a independência macedônia.

1998

Brasil e Macedônia estabelecem relações diplomáticas.

1998

O Brasil cria a Embaixada do Brasil em Escópia, cumulativa com a
Embaixada do Brasil em Sófia (Bulgária).

2011

O Chanceler da Macedônia, Antonio Milososki, visita Brasília,
ocasião na qual se reúne com o Ministro das Relações Exteriores,
Embaixador Antonio Patriota.

2013

O Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Antonio Patriota,
reúne-se com o Chanceler da Macedônia, Nikola Poposki, à margem
da 22ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra.

2013

Visita do Primeiro-Ministro da Macedônia, Nikola Gruevski ao
Brasil (Brasília, São Paulo e Curitiba).
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ATOS BILATERAIS
TÍTULO
Acordo entre o Governo da
República Federativa do
Brasil e o Governo da
República da Macedônia
para a Isenção de Vistos
Acordo de Cooperação
Educacional
entre
o
Governo da República
Federativa do Brasil e o
Governo da República da
Macedônia

DATA DE
CELEBRAÇÃO

SITUAÇÃO

02/05/2011

Em tramitação na Casa
Civil

22/04/2013

Em tramitação na Câmara
dos Deputados
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DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS
Evolução do Comércio Exterior da Macedônia(1)
US$ bilhões

2009

2010

2011

2012

Exportações
Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Anos
Valor

2013

2014

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2013

Intercâmbio
comercial

Importações

Valor

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

2004

1,67

22,8%

2,90

26,2%

4,58

24,9%

-1,23

2005

2,04

22,0%

3,23

11,2%

5,27

15,1%

-1,19

2006

2,40

17,6%

3,76

16,6%

6,16

17,0%

-1,36

2007

3,36

39,8%

5,23

38,9%

8,58

39,3%

-1,87

2008(1)

3,88

15,6%

5,28

0,9%

9,16

6,7%

-1,40

2009

2,69

-30,6%

5,04

-4,4%

7,73

-15,5%

-2,35

2010

3,35

100,3%

5,47

88,6%

8,83

92,8%

-2,12

2011

4,46

32,9%

7,01

28,0%

11,46

29,9%

-2,55

2012

4,02

-9,9%

6,52

-6,9%

10,54

-8,1%

-2,51

4,27

6,3%

6,60

1,2%

10,87

3,1%

-2,33

155,0%

--

127,3%

--

137,4%

--

n.c.

(2)

2013

Var. %
2004-2013

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações fornecidas
pelos parceiros comerciais.
(2) Última posição disponível em 03/03/2015.
(n.c.) Dado não calculado.
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Exportações
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Saldo comercial
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Direção das Exportações da Macedônia(1)
US$ milhões

(1)

Descrição

2013

Alemanha

Part.%
no total

1.534

36,0%

Sérvia

546

12,8%

Bulgária

325

7,6%

Itália

276

6,5%

Grécia

212

5,0%

China

104

2,4%

Croácia

100

2,3%

Bósnia e Herzegovina

95

2,2%

Romênia

87

2,0%

Reino Unido

80

1,9%

5

0,1%

3.364

78,8%

903

21,2%

4.267

100,0%

...

Brasil (37ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 03/03/2015.

10 principais destinos das exportações
Alemanha

36,0%

Sérvia

12,8%

Bulgária

7,6%

Itália

6,5%

Grécia

5,0%

China

2,4%

Croácia

2,3%

Bósnia e
Herzegovina

2,2%

Romênia

2,0%

Reino Unido

1,9%
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Origem das Importações da Macedônia(1)
US$ milhões

(1)

Descrição

2013

Part.%
no total

Reino Unido

727

11,0%

Grécia

698

10,6%

Alemanha

694

10,5%

Sérvia

552

8,4%

Itália

428

6,5%

China

380

5,8%

Bulgária

366

5,5%

Turquia

314

4,8%

Eslovênia

167

2,5%

Rússia

164

2,5%

61

0,9%

Subtotal

4.551

69,0%

Outros países

2.049

31,0%

Total

6.600

100,0%

...

Brasil (25ª posição)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 03/03/2015.

10 principais origens das importações

Reino Unido

11,0%

Grécia

10,6%

Alemanha

10,5%

Sérvia

8,4%

Itália

6,5%

China

5,8%

Bulgária

5,5%

Turquia

4,8%

Eslovênia

2,5%

Rússia

2,5%
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Composição das exportações da Macedônia(1)
US$ milhões

Descrição

2013

Part.%
no total

(1)

Ferro e aço

706

16,5%

Diversos inds químicas

643

15,1%

Vestuário exceto de malha

490

11,5%

Máquinas mecânicas

305

7,1%

Máquinas elétricas

206

4,8%

Tabaco e sucedâneos

182

4,3%

Minérios

178

4,2%

Obras de ferro ou aço

157

3,7%

Vestuário de malha

128

3,0%

Combustíveis

106

2,5%

Subtotal

3.101

72,7%

Outros

1.166

27,3%

Total

4.267

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 03/03/2015.

10 principais grupos de produtos exportados

Ferro e aço
16,5%

Outros
27,3%

Combustíveis
2,5%

Diversos inds químicas
15,1%

Vestuário de malha
3,0%

Obras de ferro ou aço
3,7%

Minérios
4,2%

Vestuário exceto de malha
11,5%
Tabaco e sucedâneos
4,3%

Máquinas elétricas
4,8%

Máquinas mecânicas
7,1%
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Composição das importações da Macedônia(1)
US$ milhões

Descrição

2013

Combustíveis

Part.%
no total

(1)

1.074

16,3%

Ouro e pedras preciosas

528

8,0%

Máquinas mecânicas

450

6,8%

Máquinas elétricas

440

6,7%

Ferro e aço

364

5,5%

Plásticos

280

4,2%

Automóveis

264

4,0%

Algodão

164

2,5%

Farmacêuticos

163

2,5%

Carnes

144

2,2%

Subtotal

3.871

58,7%

Outros

2.729

41,3%

Total

6.600

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, March 2015.
(1) Última posição disponível em 03/03/2015.

10 principais grupos de produtos importados
Combustíveis
16,3%

Ouro e pedras preciosas
8,0%

Outros
41,3%

Máquinas mecânicas
6,8%

Máquinas elétricas
6,7%

Carnes
2,2%

Ferro e aço
5,5%
Farmacêuticos
2,5%

Algodão
2,5%

Automóveis
4,0%

Plásticos
4,2%

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 481

52

2009

Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Macedônia
US$ milhões, fob
2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2005

12,5

-20,1%

0,01%

1,0

(+)

0,00%

13,5

-13,8%

0,01%

11,5

2006

23,3

86,7%

0,02%

1,5

49,1%

0,00%

24,8

83,8%

0,01%

21,8

2007

33,4

43,6%

0,02%

2,3

51,4%

0,00%

35,7

44,0%

0,01%

31,1

2008

39,4

18,0%

0,02%

0,9

-60,6%

0,00%

40,4

12,9%

0,01%

38,5

2009

30,1

-23,8%

0,02%

2,4

164,3%

0,00%

32,5

-19,5%

0,01%

27,7

2010

25,2

-16,1%

0,01%

1,9

-20,1%

0,00%

27,1

-16,4%

0,01%

23,3

2011

26,0

3,2%

0,01%

2,0

3,3%

0,01%

28,0

3,2%

0,01%

24,1

2012

21,8

-16,3%

0,01%

3,5

79,0%

0,00%

25,3

-9,6%

0,01%

18,2

2013

31,7

45,6%

0,01%

5,5

56,1%

0,00%

37,2

47,1%

0,01%

26,2

2014

23,9

-24,6%

0,01%

7,1

28,8%

0,00%

31,0

-16,7%

0,01%

16,8

2015 (jan-fev)

2,7

-25,0%

0,01%

2,2

214,2%

0,01%

4,9

14,4%

0,01%

0,5

--

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

91,6%

--

598,2%

129,9%

--

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.
(+) Variação superior a 1.000%.
(n.c.) Dado não calculado.

45,0
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Part. % do Brasil no Comércio da Macedônia
US$ milhões
Descrição

Exportações do Brasil para Macedônia (X1)
Importações totais da Macedônia (M1)
Part. % (X1 / M1)

Importações do Brasil originárias da Macedônia (M2
Exportações totais da Macedônia (X2)
Part. % (M2 / X2)

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
2009/201
3

30

25

26

22

32

5,5%

5.043

5.474

7.007

6.522

6.600

30,9%

0,60%

0,46%

0,37%

0,33%

0,48%

-19,4%

2

2

2

4

6

130,7%

2.692

3.351

4.455

4.015

4.267

58,5%

0,09%

0,06%

0,04%

0,09%

0,13%

45,5%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap.

0,70%

Part. % (X1 / M1)

0,60%

Part. % (M2 / X2)

0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
2009

2010

2011

2012

2013
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Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ milhões
Comparativo 2014 com 2013

Exportações
2014

Transações Especiais
Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Importações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.
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Composição das exportações brasileiras para Macedônia
US$ milhões, fob
2012
Descrição

2013
Valor

Valor

Part.%
no total

92,3%

29,3

92,4%

21,9

91,6%

4,7%

1,3

4,1%

0,9

3,9%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,3

1,1%

0,1

0,3%

0,3

0,8%

0,2

0,9%

21,2

97,3%

30,8

97,2%

23,3

97,5%

Valor

Carnes

20,1

Tabaco e sucedâneos

1,0

Químicos orgânicos
Preparações de carne
Subtotal
Outros produtos
Total

2014

Part.%
no total

Part.%
no total

0,6

2,7%

0,9

2,8%

0,6

2,5%

21,8

100,0%

31,7

100,0%

23,9

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Carnes

Tabaco e sucedâneos

91,6%

3,9%

Químicos orgânicos

1,1%

Preparações de carne

0,9%

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 485

56

Composição das importações brasileiras originárias do Macedônia
US$ milhões, fob
2012
Descrição

2013

Valor

Part.%
no total

Vestuário exceto de malha

1,44

Tabaco e sucedâneos

1,49

Veículos e material para vias férreas

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

40,6%

1,07

19,4%

1,92

26,9%

42,1%

2,55

46,2%

1,88

26,3%

0,39

11,1%

0,78

14,1%

1,76

24,7%

Instrumentos de precisão

0,00

0,0%

0,88

15,9%

1,34

18,7%

Químicos inorgânicos

0,07

1,9%

0,07

1,3%

0,08

1,2%

Máquinas mecânicas

0,03

0,9%

0,03

0,5%

0,06

0,8%

Subtotal

3,42

96,6%

5,39

97,5%

7,03

98,7%

Outros produtos

0,12

3,4%

0,14

2,5%

0,09

1,3%

Total

3,54

100,0%

5,53

100,0%

7,12

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Vestuário exceto de
malha

26,9%

Tabaco e sucedâneos

26,3%

Veículos e material
para vias férreas

24,7%

Instrumentos de
precisão
Químicos inorgânicos

Máquinas mecânicas

18,7%

1,2%

0,8%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ milhões, fob
2014
(jan-fev)

Part. %
no total

2015
(jan-fev)

Part. %
no total

Carnes

3,38

Calçados

0,14

95,3%

2,41

90,7%

3,9%

0,13

5,0%

Outros prods origem vegetal
Ferramentas

0,00

0,0%

0,04

1,5%

0,00

0,0%

0,04

1,5%

Subtotal

3,52

99,3%

2,63

98,7%

Outros produtos

0,03

0,7%

0,04

1,3%

Total

3,55

100,0%

2,66

100,0%

DESCRIÇÃO

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015

Exportações
Carnes

Calçados

2,4

0,1

Outros prods origem
vegetal

0,0

Ferramentas

0,0

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Vestuário exceto de malha

0,03

4,6%

1,63

74,4%

Instrumentos de precisão

0,33

46,5%

0,27

12,5%

Veículos para vias férreas

0,30

43,2%

0,27

12,2%

Subtotal

0,66

94,2%

2,18

99,1%

Outros produtos

0,04

5,8%

0,02

0,9%

Total

0,70

100,0%

2,20

100,0%

Vestuário exceto de
malha

1,6

Instrumentos de precisão

0,3

Veículos para vias férreas

0,3

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março 2015.
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Aviso no 326 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República submete à consideração dessa Casa o nome da Senhora ANA MARIA
SAMPAIO FERNANDES, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil na República da Bulgária e, cumulativamente, na República da Macedônia.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

488 Terça-feira 4
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 52, de 2015
(Nº 278/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39,
combinado com o art. 46 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora ISABEL CRISTINA DE
AZEVEDO HEYVAERT, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil na República da Sérvia e, cumulativamente, em Montenegro.
Os méritos da Senhora Isabel Cristina de Azevedo Heyvaert que me induziram a
escolhê-la para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00325/2015 MRE
Brasília, 2 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO HEYVAERT,
Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República da Sérvia e,
cumulativamente, em Montenegro.
2.
Encaminho, anexos, informações sobre os países e curriculum vitae de ISABEL
CRISTINA DE AZEVEDO HEYVAERT para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao
Senado Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRA DE SEGUNDA CLASSE DO QUADRO ESPECIAL ISABEL CRISTINA DE AZEVEDO HEYVAERT
CPF.: 102.382.471-04
ID.: 7058 MRE
1954
Filha de Leny Corrêia de Azevedo, nasce em 20 de dezembro, em Aimorés/MG
Dados Acadêmicos:
1983
CPCD - IRBr
1993
CAD - IRBr
CAE - IRBr, A vertente linguística da globalização: a língua portuguesa e os impactos lingüísticos
2008
decorrentes dos processos de integração econômica
Cargos:
1984
Terceira-Secretária
1989
Segunda-Secretária
2000
Primeira-Secretária
2005
Conselheira
2008
Ministra de Segunda Classe
Funções:
1985-1987
Divisão do Patrimônio, assistente
1987-1988
Embaixada em Iaundê, Terceira-Secretária em missão transitória
1988-1990
Embaixada em Iaundê, Terceira-Secretária e Segunda-Secretária
1990-1994
Consulado-Geral em Milão, Cônsul-Adjunta
1994-1995
Divisão da América Meridional II, assistente
1997-1998
Divisão do Pessoal, assistente
1998
Seção de Assuntos Previdenciários e Sociais, Chefe, Substituta
1998-2000
Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Subchefe
2000-2001
Embaixada em Maputo, Primeira-Secretária em missão transitória
2001
Embaixada em Lisboa, Primeira-Secretária em missão transitória
2001-2005
Embaixada em Lisboa, Primeira-Secretária
2005-2007
Embaixada em Porto Príncipe, Primeira-Secretária e Conselheira
2007-2009
Missão junto às Nações Unidas, Nova York, Conselheira
2010Embaixada em Adis Abeba, Embaixadora
V Conferência Internacional sobre Federalismo – "Igualdade e Unidade na Diversidade para o
2010
Desenvolvimento", Adis Abeba, Chefe de Delegação
2012
I Fórum de Tana de Alto Nível sobre Segurança na África, Chefe de Delegação
2013
Senior Women Leaders Dialogue – UNECA/UM Women – Adis Abeba, Chefe de Delegação
2013
Conferência de Doadores sobre o Mali – União Africana, Adis Abeba, Chefe de Delegação
2013
Conferência de Doadores para DDR, Adis Abeba, Chefe de Delegação
2013
TICAD V- Yokohama 2013 - União Africana, Adis Abeba, Chefe de Delegação
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2013
2013

II Fórum de Alto Nível sobre Segurança na África, Bahir Dar, Chefe de Delegação
25ª Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e Governo da IGAD e 51ª Sessão Extraordinária do
Conselho de Ministros da IGAD, Chefe de Delegação

MARIA-THERESA LAZARO
Subsecretária-Geral do Serviço Exterior
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Departamento da Europa
Divisão da Europa II

NOME OFICIAL
CAPITAL

República da Sérvia
Belgrado

SÉRVIA

INFORMAÇÃO OSTENSIVA
Abril de 2015
DADOS BÁSICOS
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ÁREA
POPULAÇÃO (2013)
IDIOMA OFICIAL
PRINCIPAIS RELIGIÕES

88.361 km²
7,209 milhões
Sérvio
80,48% de cristãos ortodoxos; 9,66% de agnósticos;
6,98% de muçulmanos; 2,89% de outras religiões ou
não declarados (2011).

SISTEMA DE GOVERNO

Democracia parlamentar

PODER LEGISLATIVO

Assembleia unicameral

CHEFE DE ESTADO

Presidente Tomislav Nikolić (desde abril de 2012)

CHEFE DE GOVERNO

Primeiro-Ministro Aleksandar Vucic (desde abril de
2014)
Ivica Dacic (desde abril de 2014)

MINISTRO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS
PIB NOMINAL (Banco Mundial, 2013)
PIB (PARIDADE DE PODER DE
COMPRA - PPP):(Banco Mundial, 2013)
PIB PER CAPITA (Banco Mundial, 2013)

US$ 45,51 bilhões (Brasil: US$ 2,24 trilhões)
US$ 93,27 bilhões (Brasil: US$ 3,01 trilhões)
US 6,134(Brasil: US$ 11,208)

PIB per capita PPP (Banco Mundial, 2013)

US$ 13,020 (Brasil: US$ 15.03)

CRESCIMENTO DO PIB (Banco Mundial)

2.57%(2013), -1%(2012), 1,4% (2011), 0,6%
(2010), -3,1 % (2009)

DESEMPREGO

16,8% (2014)

UNIDADE MONETÁRIA

Dínar sérvio (RSD)
US$ 1,00 = RSD 86,99 (12/07/2013)

IDH
EMBAIXADOR EM BRASÍLIA

0,769/64º (Brasil: 0,73/85º)
Veljko Lazic (desde julho de 2014)

COMUNIDADE BRASILEIRA

Aproximadamente 150

BRASIL 
SÉRVIA
Intercâmbio
Exportações
Importações
Saldo

INTERCÂ
MBIO
COMERC
IAL
BILATER
AL (US$
milhões,
FOB)
Fonte:
MDIC

PERFIS
BIOGRÁ
FICOS

TOMISL
AV
NIKOLI
Ć
President
e da
Repúblic
a

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,0
2,0
0,6
2,0

33,7
28,5
5,1
23,4

30,6
26,9
3,7
23,2

20,5
19,2
1,3
17,9

27,3
22,8
4,5
18,3

46,8
23,9
22,8
1,1

62,0
27,5
34,5
-6,9

69,6
44,8
9,6
19,9

60,0
36,4
23,6
12,8

(janmar)

9,2
5,2
3,9
1,2

494 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

7

Nasceu em 1952, em Kragujevac. Após concluir a Escola Secundária Técnica, em
1970, atuou como técnico em várias empresas de construção civil da antiga Iugoslávia.
Entrou na política no início de 1990, quando o multipartidarismo foi instaurado na Sérvia.
Fundou, em 1991, juntamente com o Movimento Chetnik sérvio (extrema direita
nacionalista), o Partido Radical da Sérvia. No mesmo ano, foi eleito deputado da Assembleia
Nacional.
Em março de 1998, foi nomeado Vice-Primeiro-Ministro da Sérvia quando seu partido
passou a governar em coalizão com o Partido Socialista da Sérvia, então liderado por
Milošević – e hoje pelo Primeiro-Ministro Ivica Dačić. Em agosto de 1999, tornou-se VicePrimeiro-Ministro do Governo Federal. Em 2008, demitiu-se de todos os cargos do Partido
Radical e fundou o atual Partido Progressista da Sérvia, levando consigo boa parte dos
deputados de sua antiga agremiação.
Concorreu cinco vezes à Presidência da República, antes de vencer o pleito de abril de
2012.

ALEKSANDAR VUCIC
Primeiro-Ministro e Ministro do Interior
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Nasceu em 1970, em Belgrado. Formou-se em Direito pela Universidade de
Belgrado. Em 1993, aderiu ao Partido Radical (SRS), pelo qual foi eleito Deputado na
Assembleia Nacional no mesmo ano. Em 1995, aos 24 anos, tornou-se Secretário-Geral do
partido. Em 1998, foi nomeado Ministro da Informação do governo Marjanovic, considerado
extensão da gestão Milošević.
Candidatou-se à prefeitura de Belgrado em 2004 e 2008, tendo perdido ambas as
eleições para o candidato do Partido Democrata (DS). Em 2008, trocou o Partido Radical
pelo Partido Progressista (SNS), pelo qual foi Ministro da Defesa entre 2012 e 2013.
Em abril de 2014, com a vitória do SNS nas eleições parlamentares, foi nomeado
Primeiro-Ministro.
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IVICA DACIC
Ministro dos Negócios Estrangeiros

Nasceu em Prizren, na província do Cossovo, em 1966. Graduou-se em Ciência
Política pela Universidade de Belgrado em 1989. Em 1990, foi o primeiro presidente da
Juventude Socialista de Belgrado após a criação do Partido Socialista da Sérvia (PSS) por
Slobodan Milošević.
Entre 1992 e 2000, período do Governo Milošević, foi porta-voz do Partido
Socialista. De 1992 a 2004 atuou como deputado no Parlamento da República Federal da
Iugoslávia e, em seguida, na Assembleia da União de Estados da Sérvia e Montenegro. Em
2000 e 2001, foi Ministro das Informações no Governo Provisório organizado após a queda
de Milošević. Em 2006 foi eleito presidente do Partido Socialista.
Entre 2008 e julho de 2012, exerceu o cargo de Vice-Primeiro-Ministro e Ministro
do Interior. Após coalizão com o Partido Progressista – do Presidente da República Nikolić –
foi indicado, em 27 de julho de 2012, ao cargo de Primeiro-Ministro. Com a ascensão de
Aleksandar Vucic, foi nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros em abril de 2014.

RELAÇÕES BILATERAIS

O Brasil manteve relações historicamente amigáveis com a antiga Iugoslávia, e esse
legado de proximidade ainda hoje condiciona o relacionamento com a Sérvia. A diplomacia
sérvia recorda com satisfação a cooperação do Brasil com o Movimento Não Alinhado —
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mesmo na condição de observador — e, sobretudo, o fato de o Brasil jamais ter fechado sua
Embaixada em Belgrado, mesmo durante os bombardeios da OTAN em 1999. O Governo
brasileiro reconhece a Sérvia como sucessora legal da extinta União de Estados (união entre
as Repúblicas da Sérvia e Montenegro entre 2003-2006). Após a extinção da União, Brasil e
Sérvia estabeleceram relações diplomáticas plenas em 2006.
As relações bilaterais são marcadas pelo bom nível de diálogo político. Os contatos de
alto nível foram estimulados pelas cinco visitas do ex-Chanceler Vuk Jeremić ao Brasil:
realizou visita de trabalho em 2008; participou do Fórum Econômico Mundial para América
Latina, em 2009; do III Fórum da Aliança de Civilizações, em 2010; novamente do Fórum
Econômico Mundial para a América Latina, em 2011; e, por fim, visitou Brasília em 20 de
abril de 2012. Em todas as ocasiões, manteve encontro com o Ministro das Relações
Exteriores brasileiro.
Registre-se, ainda, visitas a Brasília do ex-Ministro da Agricultura da Sérvia, Sasha
Dragin e do então Vice Primeiro-Ministro Ivica Dačić, ambas em 2010. Nesse mesmo ano, o
então Chanceler Celso Amorim e o então Ministro da Defesa, Nelson Jobim, realizaram
visitas oficiais à Sérvia. Em julho de 2014, a Sérvia acreditou seu primeiro Adido de Defesa
em Brasília.
Comércio exterior bilateral
De acordo com os dados estatísticos fornecidos pelo MDIC/SECEX-Aliceweb, de 2010
a 2014 o comércio bilateral entre o Brasil e a Sérvia cresceu 119,4% evoluindo de US$ 27,4
milhões, para US$ 60,0 milhões, respectivamente. De 2013 para 2014, o intercâmbio
registrou, todavia, retração de 13,9%. Esse recuo deveu-se, basicamente, pela diminuição das
exportações brasileiras. No último quinquênio o saldo comercial foi desfavorável ao Brasil
apenas em 2012 (déficit de US$ 7,0 milhões) e os superávits brasileiros foram: US$ 18,3
milhões (2010); US$ 1,1 milhão (2011); US$ 19,9 milhões (2013); e de US$ 12,8 milhões
(2014). De janeiro a março de 2015, o fluxo comercial se limitou a US$ 9,2 milhões,
provocando retração de 49,4% em comparação ao mesmo período de 2014. O superávit
brasileiro, nesse período, foi de US$ 1,3 milhão.
Nos últimos cinco anos, as exportações brasileiras para a Sérvia cresceram 59,5%
passando de US$ 22,8 milhões em 2005, para US$ 36,4 milhões, em 2014. De 2013 para
2014, as vendas, todavia, registraram retração de 18,7% que foi motivada, basicamente, pelo
decréscimo nas vendas de fumo e seus manufaturados. De janeiro a março de 2015, as
exportações se limitaram ao valor de US$ 5,3 milhões, e mais uma vez produziram uma
queda expressiva de 47,1% em relação ao igual período do ano anterior, que foi explicada
pela diminuição nos embarques de carnes. Os principais produtos exportados em 2014 foram:
i) carnes (valor de US$ 19,0 milhões; 52,2% do total); ii) preparações alimentícias diversas
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(US$ 7,8 milhões; 21,5%); iii) fumo e seus manufaturados (US$ 3,2 milhões; 8,7%); iv)
calçados (US$ 2,3 milhões; 6,3%); e v) máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (valor
de US$ 1,1 milhão; 3,1%).
Ainda segundo os dados do MDIC (sistema Aliceweb), nos últimos cinco anos as
importações brasileiras originárias da Sérvia aumentaram 420,7% passando de US$ 4,5
milhões, em 2010, para US$ 23,6 milhões, no ano de 2014. As compras em 2014, porém,
registraram leve retração de 5,1% em relação ao ano anterior, que foi atribuída à diminuição
nas aquisições de locomotivas elétricas. Entre janeiro e março de 2015, as importações
originárias do mercado sérvio se resumiram ao valor de US$ 4,0 milhões, uma redução de
52,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa diminuição foi motivada pela
queda nas compras de máquinas mecânicas com função própria. Os principais produtos
adquiridos pelo Brasil no mercado sérvio, em 2014, foram: i) máquinas mecânicas com
função própria (valor de US$ 9,7 milhões, equivalentes a 40,9% do total geral); ii) borracha e
suas obras (US$ 7,6 milhões; 32,3%); iii) plásticos e suas obras (US$ 2,6 milhões; 10,9%); e
iv) outros metais comum (US$ 2,3 milhões; 9,7%).

Assuntos Consulares

De acordo com o banco de dados da Matrícula Consular da Embaixada do Brasil
em Belgrado, existem 136 brasileiros residindo atualmente na Sérvia. Há, no entanto,
estudantes em intercâmbio e outros residentes temporários não registrados, que elevam a
comunidade a, aproximadamente, 150 brasileiros.
Dada a reduzida comunidade brasileira no país, todo o serviço consular é
realizado pela Embaixada do Brasil em Belgrado, não havendo, ainda, Consulados
Honorários ou Conselho de Cidadãos brasileiros.
Empréstimos e Financiamentos Oficiais

Não há registro de concessões de créditos ou financiamentos oficiais.

POLÍTICA INTERNA
A República da Sérvia, em sua configuração atual, data de 5 de junho de 2006, quando
se desfez a federação que a unia ao Montenegro (2003-2006). A atual Constituição sérvia, de
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8 de novembro de 2006, organiza o Estado como uma República parlamentar, com separação
de poderes, e estabelece regime de autonomia para as províncias de Cossovo-Metohija e
Voivodina.
O Legislativo sérvio é unicameral, constituído pelos 250 representantes que compõem
a Assembleia Nacional. Os deputados são eleitos por meio do sistema proporcional, por voto
secreto, para um mandato de quatro anos. A Assembleia elege um presidente para cada
Legislatura. A atual, desde 23 de abril de 2014, é a deputada Maja Gojković.
O governo atual foi constituído após as eleições de abril de 2014, que tiveram o partido
progressista de Aleksandar Vucic (SNS) como vencedor com larga vantagem. O atual
Primeiro-Ministro militou durante a maior parte de sua carreira política pelo Partido Radical
(SRS), de cunho nacionalista, mas atenuou suas posturas ao migrar para o Partido
Progressista, avançando propostas mais simpáticas à União Europeia. O gabinete montado
muito se assemelha ao anterior, do então Primeiro-Ministro Ivica Dacic, do partido socialista
(SPS). Este assumiu os cargos de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Primeiro VicePresidente
de
Governo.
A
conquista
de
Dacic
indica a consolidação do condomínio de poder formado nos três últimos anos entre o SNS e o
SPS, herdeiros do regime do ex-presidente Slobodan Milošević.
Desde o comunismo unipartidário iugoslavo não se via, na Sérvia, governo com
tamanha força (79,2% do Parlamento): nem Milošević dispôs de tanta sustentabilidade.
Sozinho, o SNS domina a Presidência, a chefia de Governo, os principais ministérios, a
presidência do Parlamento, a prefeitura de Belgrado e quase todas as prefeituras do país. Em
números, é inconteste na Assembleia Nacional, onde a legenda ocupa 63% dos assentos.
No plano externo, o intercâmbio de posições relativas entre os partidos da coalizão não
impôs mudanças bruscas ao processo de integração europeia e das negociações com o
Cossovo, que seguem em frente, entre avanços e percalços.
POLÍTICA EXTERNA
A política exterior sérvia estrutura-se em torno de dois eixos prioritários: (1) a adesão à
União Europeia e (2) o encaminhamento da questão do Cossovo de forma negociada,
segundo os parâmetros da Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança da ONU. São
também objetivos importantes: melhores relações com os vizinhos, as antigas repúblicas
iugoslavas, de que resultará gradual arrefecimento das tensões regionais; inserção econômica
nos fluxos financeiros e comerciais internacionais; e boas relações com a Rússia, potência
com grande capacidade de influenciar os destinos da Sérvia.
A questão do Cossovo remete ao início dos anos 1980, quando, no contexto de
profunda crise econômica na então Iugoslávia, um levante de cossovares albaneses deu início
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a longo período de tensões étnicas entre sérvios e albaneses da província. Em 1990, a
Assembleia Nacional do Cossovo proclamou a independência da província, desencadeando
conflito armado entre o exército sérvio e o Exército de Libertação do Cossovo, em que a
OTAN interviria, em 1999, sem anuência da ONU. O bloco ocidental alegou, na
oportunidade, que as forças sérvias estariam cometendo genocídio contra os cossovares
albaneses.
Logo após o cessar-fogo, a província foi colocada sob a administração da UNMIK
(Missão de Administração Interina das Nações Unidas para o Cossovo), criada pela
Resolução 1244 (1999) do Conselho de Segurança da ONU. Em novembro de 2005,
iniciaram-se negociações sobre o status final do Cossovo entre Belgrado e Prístina, mediadas
pelo Enviado Especial da ONU, Martthi Ahtisaari. Ahtisaari propõs um plano que previa a
concessão de amplo grau de autonomia (na prática, independência) supervisionada para o
Cossovo. O impasse gerado em torno do Plano Ahtisaari levou a que o Cossovo declare
unilateralmente sua “independência”, em 17 de fevereiro de 2008.
A “independência” cossovar foi prontamente respaldada por Berlim, Londres, Paris e
Washington. A Sérvia, apoiada por Moscou, considera a declaração ilegal. Até o momento,
110 países membros das Nações Unidas reconheceram o Cossovo como país independente,
notadamente 23 membros da União Europeia (à exceção de Eslováquia, Espanha, Romênia,
Grécia e Chipre), além de Austrália, Canadá, EUA, Japão, Turquia e, na América Latina,
Belize, Colômbia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Peru e República Dominicana. O Brasil, a
China, a Rússia e a Índia, entretanto, não reconheceram a independência da província.
O governo sérvio, ao final de dez reuniões realizadas em Bruxelas sob os auspícios da
União Europeia e facilitadas pela Alta Comissária da União Europeia para Política Externa,
Catherine Ashton, assinou, em 19 de abril de 2013, acordo quadro com as autoridades
provinciais do Cossovo. Em troca, obteve, em 1º de janeiro de 2014, a abertura oficial das
negociações para futura adesão ao bloco europeu, ora em curso.
No contexto da crise ucraniana, a Sérvia tem adotado postura equidistante dos
principais atores envolvidos. Por um lado, interessa ao país manter boas relações com a
Rússia, país com o qual tem laços históricos e de que depende sua segurança energética; por
outro lado, a inevitabilidade da acessão à União Europeia impede a adoção de uma postura
mais assertiva na defesa dos interesses russos.
Pesquisa de opinião realizada pelo "think tank" New Serbian Political Thought revela
que 54,4% dos cidadãos sérvios seriam a favor do ingresso na União Europeia. No entanto,
70,1% seriam a favor de aliança com a Rússia, 71,9% seriam contrários ao ingresso na
OTAN e o líder estrangeiro mais popular seria o presidente russo, Vladimir Pútin. 51,1%
seriam a favor de boas relações com a Rússia e a União Europeia; 27,8% prefeririam a Rússia
e 14,1%, a União Europeia. A política governamental de equilíbrio entre leste e oeste parece,
portanto, encontrar eco junto à população.
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ECONOMIA

O crescimento do Produto Interno Bruto da Sérvia atingiu em 2013 o maior índice dos
últimos anos, chegando a 2,57%, mas os dados preliminares sugerem uma retração do PIB de
cerca de 1,81% em 2014, reflexo do impacto de uma política de ajuste fiscal do governo para
controle da inflação, de um menor ingresso de investimentos, bem como da situação frágil do
setores bancário e financeiro do país. O PIB per capita da Sérvia foi de cerca de 6.134 dólares
em 2013, um dos menores valores do continente europeu. O desemprego, problema crônico
da economia do país, que atingiu valores recordes de 24% em outubro de 2011, permaneceu
alto, com valor de cerca de 20%, no final de 2013.
Em fevereiro de 2015, a Sérvia fechou acordo de 1,2 bilhão de euros com o FMI, pelo
qual o país se comprometeu com um programa de recuperação econômica, fundamentado,
sobretudo, em torno de três grandes pilares: o saneamento das finanças públicas; a
estabilização do setor financeiro; e a implantação de reformas estruturais, particularmente a
privatização de empresas públicas. Espera-se, ainda, que o acordo possa criar ambiente mais
favorável para investimentos externos, dando margem para a expansão da produção
industrial. Embora não se espere que o acordo produza resultados positivos imediatamente, e
as previsões atuais são de mais um ano de retração do PIB em 2015, na faixa de 0,5%, a
expectativa é que em 2016 a economia sérvia volte ao caminho do crescimento, por volta de
1,5%, caso as reformas acordadas sejam efetivamente implementadas.
Ao longo dos últimos cinco anos, as exportações sérvias de bens aumentaram 51,0%
passando de US$ 9,975 bilhões, em 2010, para atingir US$ 14,790 bilhões, em 2014. Sobre o
ano anterior, a oferta assinalou discreta expansão de 1,2% em 2014. Ainda com relação ao
ano passado, foram os seguintes os principais mercados de destino para as vendas externas da
Sérvia: Itália (participação de 17,4% no total); Alemanha (12,0%); Bósnia e Herzegovina
(8,8%); Rússia (7,0%); Romênia (5,6%); Montenegro (5,1%); Macedônia (4,0%). O Brasil
foi o 53º mercado de destino, com participação discreta (0,1%). Citam-se os mais relevantes
grupos de produtos exportados, em 2014: veículos e autopeças (13,9% de participação);
instrumentos elétricos ou eletrônicos (9,4%); máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos
(6,6%); plásticos e manufaturas de plástico (4,9%); cereais (4,0%); combustíveis e
lubrificantes (3,7%); frutas (3,7%).
Nos cinco últimos cinco anos, as importações sérvias de bens cresceram 22,1%
passando de US$ 16,735 bilhões, em 2005, para alcançar US$ 20,425 bilhões, em 2014.
Ainda com relação a 2014, foram os seguintes os principais fornecedores de bens à Sérvia:
Alemanha (12,0% de participação); Rússia (11,3%); Itália (11,3%); China (7,6%); Hungria
(5,0%); Polônia (4,8%); Áustria (3,1%). O Brasil, por seu turno, foi o 33º fornecedor, com
participação de 0,5% no total das compras sérvias no exterior. Em relação à composição da
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demanda, foram os seguintes os principais grupos de produtos importados pelo país, no que
tange a 2014: combustíveis e lubrificantes (13,7% do total); veículos e autopeças (10,4%);
máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (7,6%); instrumentos elétricos ou eletrônicos
(6,2%); plásticos e manufaturas de plástico (5,8%); produtos farmacêuticos (3,2%); papéis e
manufaturas de papel (2,7%); ferro fundido, ferro ou aço (2,7%); obras de ferro ou aço
(2,1%); alumínio e manufaturas (1,9%).
A balança comercial da Sérvia mostra resultados estruturalmente negativos. Nessas
condições, em 2014, o déficit sérvio em transações comerciais de bens somou US$ 5,635
bilhões. A atual tendência de retração nas cotações internacionais de produtos da cadeia
petrolífera tende a reduzir o déficit sérvio em 2015.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
1389
Séculos XV a
XVIII
1878
1918
1929
1945
1991
1992
1995
1998
1999

2000
2003
Março/2006
Junho/2006
Fevereiro/2008

Setembro/2008
Março/2012
Abril/2012
Julho/2012

Nobreza sérvia dizimada por tropas otomanas na Batalha
do Campo do Cossovo.
Sérvia é absorvida pelo Império Otomano.
Independência sérvia reconhecida internacionalmente
Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos formado após a I
Guerra Mundial.
Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos renomeado
Reino da Iugoslávia.
Sérvia se torna uma das províncias da República
Federativa Socialista da Iugoslávia.
Eslovênia, Macedônia, Croácia e Bósnia separam-se da
Iugoslávia.
Sérvia e Montenegro formam a República Federativa da
Iugoslávia
Acordos de Dayton encerram Guerra da Bósnia.
Início da Guerra do Cossovo.
Bombardeios da OTAN. Rendição sérvia. Cossovo tornase um protetorado da ONU, permanecendo parte da
Sérvia.
Renúncia de Slobodan Milošević.
Iugoslávia renomeada como União da Sérvia e
Montenegro.
Milošević morre nas dependências do Tribunal Penal
Internacional para a ex-Iugoslávia, na Haia.
Montenegro declara independência após referendo. O
país passa a intitular-se República da Sérvia.
Cossovo declara independência. Belgrado considera
declaração ilegal, mas a independência é reconhecida
pelos Estados Unidos e principais potências europeias.
Parlamento sérvio ratifica acordo de estreitamento de
laços com a União Europeia.
A UE concede à Sérvia o status de candidata oficial.
Tomislav Nikolić é eleito Presidente da República.
Ivica Dačić, do partido socialista, assume como Primeiro-
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Ministro da Sérvia.
Assinatura dos Acordos de Bruxelas, que regularizam as
relações entre a Sérvio e o Cossovo.
Abertura oficial das negociações com a União Europeia
para adesão ao bloco.
Aleksandar Vucic, do partido progressista, assume o
cargo de Primeiro-Ministro.

Abril/2013
Janeiro/2014
Abril/2014

CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
Junho/2003

Outubro/2003

Abril/2005
22 de junho de 2006

Outubro/2007
Abril/2008
Setembro/2008
Outubro/2008
Abril/2009

Janeiro/2010
Maio/2010

Visita ao Brasil do Chanceler da então Sérvia e
Montenegro, Goran Svilanovic, acompanhado de missão
empresarial.
Os Primeiros-Ministros (locais) da Sérvia e Montenegro,
Zoran Zivkovic e Milo Djukanovic, estiveram em São
Paulo para participar do 22° Congresso da Internacional
Socialista (27/10/2003), onde se avistaram com o
Senhor Presidente da República.
Reunião de consultas políticas bilaterais, em Brasília.
Após a extinção da união de Estados da Sérvia e
Montenegro, Brasil e Sérvia estabelecem relações
diplomáticas plenas.
Nova rodada de consultas políticas, em Belgrado.
Visita oficial ao Brasil do Chanceler sérvio, Vuk
Jeremić.
Encontro entre o Ministro das Relações Exteriores do
Brasil e o Chanceler sérvio à margem da 62a AGNU.
Reunião de consultas políticas, em Brasília.
Encontro entre o Ministro das Relações Exteriores do
Brasil e o Chanceler sérvio Vuk Jeremić no Rio de
Janeiro, à margem do Fórum Econômico Mundial sobre
a América Latina.
Visita a Brasília do Ministro da Agricultura Sasha
Dragin.
Participação do Chanceler sérvio Vuk Jeremić na
Conferência Aliança das Civilizações, no Rio de
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8 de junho de 2010
20 de junho de 2010
Novembro/2010
Abril/2011
Abril/2012
Junho/2012
Dezembro/2013
Julho/2014

Janeiro.
Visita do então Primeiro-Vice-Primeiro-Ministro e
Ministro do Interior Ivica Dačić ao Brasil.
Visita do Ministro das Relações Exteriores do Brasil à
Sérvia.
Visita do Ministro da Defesa do Brasil, Nelson Jobim, à
Sérvia.
Participação do Chanceler sérvio, Vuk Jeremić, no
Fórum Econômico Mundial para a América Latina.
Visita do Chanceler sérvio Vuk Jeremić ao Brasil.
Participação do Presidente da Sérvia, Tomislav Nikolić,
na Conferência Rio+20.
Entrada em vigor do Acordo entre Brasil e Sérvia de
Isenção de Vistos para seus Respectivos Nacionais.
Abertura da Adidância Militar da Sérvia em Brasília.

506 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

19

ATOS BILATERAIS
Título

Outra
parte

Data de
Celebração

Vigência

Acordo Básico de Cooperação Técnica

Iugoslávia

11/05/1962

Em vigor

Acordo de Cooperação Industrial

Iugoslávia

20/09/1963

Em vigor

Protocolo Relativo à Mudança do Sistema de
Pagamentos Aplicável às Trocas entre os Dois
Países para Moeda Conversível.

Iugoslávia

27/05/1977

Em vigor

Termo de Cooperação entre o Instituto Rio Branco
Sérvia e
do MRE e a Academia Diplomática da Sérvia e
01/07/2003
Montenegro
Montenegro.

Em vigor

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de
Cooperação Técnica entre o Governo da República
Sérvia
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Sérvia sobre Cooperação no Campo Veterinário

05/01/2010

Em vigor

Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Sérvia
sobre Isenção de Visto em Favor de Nacionais
Portadores de Passaportes Diplomáticos ou
Oficiais/de Serviço

Sérvia

20/06/2010

Em vigor

Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Sérvia
sobre a Isenção de Vistos para seus Respectivos
Nacionais

Sérvia

20/06/2010

Em vigor

Memorando de Entendimento entre o Ministério
das Relações Exteriores da República Federativa
Sérvia
do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros
da República da Sérvia sobre Consultas Políticas

20/06/2010

Em vigor

Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Sérvia
sobre Cooperação em Matéria de Defesa

29/11/2010

Tramitação CN

Sérvia

DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS
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Evolução do Comércio Exterior da Sérvia(1)
US$ bilhões

2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2010

9,8

2011

2014

2013

Intercâmbio
comercial

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

17,4%

16,7

4,3%

26,5

8,8%

-6,9

11,8

20,3%

19,9

18,7%

31,6

19,3%

-8,1

2012

11,4

-3,6%

19,0

-4,3%

30,4

-4,0%

-7,7

2013

14,6

28,7%

20,6

8,1%

35,2

15,8%

-5,9

2014(1)

14,8

1,2%

20,4

-0,6%

35,2

0,2%

-5,6

Var. %
2010-2014

51,0%

---

22,1%

---

32,7%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Direção das Exportações da Sérvia
US$ bilhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Itália

2,57

17,4%

Alemanha

1,77

12,0%

Bósnia e Herzegovina

1,30

8,8%

Rússia

1,03

7,0%

Romênia

0,82

5,6%

Montenegro

0,75

5,1%

Macedônia

0,59

4,0%

Eslovênia

0,47

3,2%

Croácia

0,46

3,1%

França

0,42

2,8%

Brasil (53ª posição)

0,01

0,1%

Subtotal

10,19

68,9%

4,60

31,1%

14,79

100,0%

Descrição

...

Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.

10 principais destinos das exportações
Itália

17,4%

Alemanha

12,0%

Bósnia e
Herzegovina

8,8%

Rússia

7,0%

Romênia

5,6%

Montenegro

5,1%

Macedônia

4,0%

Eslovênia

3,2%

Croácia

3,1%

França

2,8%
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Origem das Importações da Sérvia
US$ bilhões

(1)

Descrição

2014

Part.%
no total

Alemanha

2,45

12,0%

Rússia

2,31

11,3%

Itália

2,30

11,3%

China

1,56

7,6%

Hungria

1,01

4,9%

Polônia

0,98

4,8%

Áustria

0,64

3,1%

Romênia

0,59

2,9%

Turquia

0,58

2,8%

França

0,57

2,8%

Brasil (33ª posição)

0,10

0,5%

Subtotal

13,08

64,1%

7,34

35,9%

20,43

100,0%

...

Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.

10 principais origens das importações

Alemanha

12,0%

Rússia

11,3%

Itália

11,3%

China

7,6%

Hungria

4,9%

Polônia
Áustria

4,8%
3,1%

Romênia

2,9%

Turquia

2,8%

França

2,8%
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Composição das exportações da Sérvia
US$ bilhões

(1)

Descrição

2014

Part.%
no total

Automóveis

2,05

13,9%

Máquinas elétricas

1,39

9,4%

Máquinas mecânicas

0,97

6,6%

Plásticos

0,73

4,9%

Cereais

0,59

4,0%

Combustíveis

0,55

3,7%

Frutas

0,55

3,7%

Ferro e aço

0,54

3,6%

Borracha

0,50

3,4%

Obras de ferro ou aço

0,43

2,9%

Subtotal

8,30

56,1%

Outros

6,49

43,9%

14,79

100,0%

Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.

10 principais grupos de produtos exportados

Automóveis
13,9%

Outros
43,9%

Máquinas elétricas
9,4%

Máquinas mecânicas
6,6%

Plásticos
4,9%

Cereais
4,0%

Obras de ferro ou aço
2,9%
Borracha
3,4%

Ferro e aço
3,6%

Frutas
3,7%

Combustíveis
3,7%
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Composição das importações da Sérvia
US$ bilhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Combustíveis

2,80

13,7%

Automóveis

2,12

10,4%

Máquinas mecânicas

1,56

7,6%

Máquinas elétricas

1,27

6,2%

Plásticos

1,19

5,8%

Produtos farmacêuticos

0,66

3,2%

Papel

0,56

2,7%

Ferro e aço

0,54

2,7%

Obras de ferro ou aço

0,42

2,1%

Alumínio

0,40

1,9%

Subtotal

11,52

56,4%

8,91

43,6%

20,43

100,0%

Descrição

Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.

10 principais grupos de produtos importados
Combustíveis
13,7%
Automóveis
10,4%
Outros
43,6%

Máquinas mecânicas
7,6%
Máquinas elétricas
6,2%

Alumínio
1,9%
Obras de ferro ou aço
2,1%

Plásticos
5,8%
Ferro e aço
2,7%

Papel
2,7%

Produtos farmacêuticos
3,2%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Sérvia
US$ milhões, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2010

22,8

18,6%

0,01%

4,5

238,0%

0,00%

27,4

32,9%

0,01%

18,3

2011

23,9

4,9%

0,01%

22,9

404,5%

0,01%

46,8

71,0%

0,01%

1,1

2012

27,5

15,0%

0,01%

34,5

50,9%

0,02%

62,1

32,6%

0,01%

-7,0

2013

44,8

62,7%

0,02%

24,9

-27,9%

0,01%

69,7

12,3%

0,01%

19,9

2014

36,4

-18,7%

0,02%

23,6

-5,1%

0,01%

60,0

-13,9%

0,01%

12,8

2015 (jan-mar)

5,3

-47,1%

0,01%

4,0

-52,2%

0,01%

9,2

-49,4%

0,01%

1,3

---

n.c.

Anos

Var. %
2010-2014

---

59,5%

420,7%

---

119,4%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Part. % do Brasil no Comércio da Sérvia(1)
US$ milhões
2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
2010/2014

23

24

28

45

36

59,5%

Importações totais da Sérvia (M1)

16.734

19.861

19.013

20.550

20.425

22,1%

Part. % (X1 / M1)

0,14%

0,12%

0,14%

0,22%

0,18%

30,7%

4,5

23

35

25

24

420,7%

9.794

11.779

11.353

14.610

14.790

51,0%

0,05%

0,19%

0,30%

0,17%

0,16%

244,8%

Descrição

Exportações do Brasil para a Sérvia (X1)

Importações do Brasil originárias da Sérvia (M2)
Exportações totais da Sérvia (X2)
Part. % (M2 / X2)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Abril de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também
por diferentes metodologias de cálculo.

0,35%

Part. % (X1 / M1)

0,30%

Part. % (M2 / X2)

0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
2010

2011

2012

2013

2014
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Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ milhões
Comparativo 2014 com 2013

Exportações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Importações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

5

10

15

20

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
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Composição das exportações brasileiras para a Sérvia
US$ milhões, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Carnes

13,81

50,1%

20,27

45,2%

19,02

52,2%

Preps alimentícias diversas

4,01

14,6%

3,83

8,5%

7,82

21,5%

Tabaco e sucedâneos

5,39

19,6%

11,74

26,2%

3,18

8,7%

Calçados

1,47

5,3%

2,90

6,5%

2,29

6,3%

Máquinas mecânicas

0,98

3,6%

1,10

2,5%

1,14

3,1%

Preparações de carne

0,11

0,4%

0,41

0,9%

0,54

1,5%

Perfumaria

0,19

0,7%

0,23

0,5%

0,49

1,4%

Outs prods de origem animal

0,67

2,4%

0,56

1,3%

0,47

1,3%

Café, chá, mate e especiarias

0,00

0,0%

2,10

4,7%

0,33

0,9%

Móveis

0,02

0,1%

0,14

0,3%

0,26

0,7%

26,64

96,7%

43,27

96,5%

35,55

97,6%

0,91

3,3%

1,55

3,5%

0,88

2,4%

27,55

100,0%

44,81

100,0%

36,43

100,0%

Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Carnes

52,2%

Preps alimentícias
diversas
Tabaco e
sucedâneos

21,5%
8,7%

Calçados
Máquinas mecânicas

6,3%
3,1%

Preparações de
carne

1,5%

Perfumaria

1,4%

Outs prods de
origem animal
Café, chá, mate e
especiarias
Móveis

1,3%
0,9%
0,7%
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Composição das importações brasileiras originárias da Sérvia
US$ milhões, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Máquinas mecânicas

22,84

66,2%

8,93

35,9%

9,66

40,9%

Borracha

1,38

4,0%

9,29

37,3%

7,62

32,3%

Plásticos

3,09

8,9%

3,18

12,8%

2,59

11,0%

Outros metais comuns

0,00

0,0%

0,00

0,0%

2,29

9,7%

Papel

1,76

5,1%

0,30

1,2%

0,36

1,5%

Vestuário exceto de malha

0,11

0,3%

0,13

0,5%

0,17

0,7%

29,17

84,5%

21,82

87,7%

22,69

96,1%

5,35

15,5%

3,06

12,3%

0,92

3,9%

34,52

100,0%

24,88

100,0%

23,60

100,0%

Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Máquinas mecânicas

40,9%

Borracha

32,3%

Plásticos

11,0%

Outros metais
comuns
Papel
Vestuário exceto de
malha

9,7%

1,5%

0,7%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ milhões, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015
(jan-mar) no total (jan-mar) no total

Exportações
Carnes

5,01

50,2%

1,77

33,5%

Preps alimentícias diversas

2,07

20,7%

1,26

24,0%

Calçados

1,88

18,9%

1,04

19,8%

Máquinas mecânicas

0,23

2,3%

0,52

9,8%

Calçados

Móveis

0,22

2,2%

0,13

2,4%

Máquinas mecânicas

Tabaco

0,00

0,0%

0,12

2,3%

Móveis

0,13

Sementes e grãos

0,12

1,2%

0,09

1,7%

Preparações de carnes

0,06

0,6%

0,08

1,5%

Tabaco

0,12

Papel

0,00

0,0%

0,07

1,3%

Sementes e grãos

0,09

Instrumentos de precisão

0,02

0,2%

0,06

1,1%

Preparações de carnes

0,08

Subtotal

9,60

96,4%

5,13

97,3%

Papel

0,07

Instrumentos de
precisão

0,06

Outros produtos

0,36

3,6%

0,14

2,7%

Total

9,96

100,0%

5,27

100,0%

1,77

Carnes
Preps alimentícias
diversas

1,26
1,04
0,52

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Borracha

1,91

22,9%

1,85

46,5%

Outros metais comuns

0,00

0,0%

0,77

19,3%

Plásticos

0,79

9,5%

0,75

18,8%

Papel

0,06

0,7%

0,16

4,0%

Plásticos

Máquinas elétricas

0,04

0,4%

0,15

3,7%

Papel

0,16

Máquinas mecânicas

5,33

64,0%

0,12

3,0%

Máquinas elétricas

0,15

Vestuário exceto de malha

0,01

0,2%

0,05

1,4%

Automóveis

0,01

0,2%

0,03

0,9%

Alumínio

0,01

0,2%

0,03

0,8%

Vestuário exceto de
malha

Vestuário de malha

0,02

0,2%

0,03

0,8%

Automóveis

0,03

Subtotal

8,18

98,3%

3,95

99,2%

Alumínio

0,03

Outros produtos

0,14

1,7%

0,03

0,8%

Vestuário de malha

0,03

Total

8,32

100,0%

3,98

100,0%

1,85

Borracha
Outros metais comuns

Máquinas mecânicas

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

0,77
0,75

0,12
0,05

518 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

31

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Departamento da Europa
Divisão da Europa II

MONTENEGRO

Informação ostensiva
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Abril de 2015
DADOS BÁSICOS
NOME OFICIAL
CAPITAL
ÁREA
POPULAÇÃO
IDIOMA OFICIAL

Montenegro
Podgoritza (em montenegrino, escrita Podgorica)
13.812 km2
621,400 habitantes
Montenegrino

PRINCIPAIS RELIGIÕES
SISTEMA DE GOVERNO

Ortodoxa (76,2%), muçulmana (18,7%), católica
(1,5%), não se pronunciaram (4,5%)
República parlamentarista

PODER LEGISLATIVO

Assembleia unicameral

CHEFE DE ESTADO
CHEFE DO GOVERNO
CHANCELER
PIB NOMINAL
PIB PPP (Banco Mundial, 2013)
PIB per capita (Banco Mundial, 2013)
PIB per capita PPP (Banco Mundial,

Presidente Filip Vujanović, desde 2003
Primeiro-Ministro Milo Djukanović, desde 2012
Igor Luksić, desde 2012
US$ 4,41 bilhões
US$ 7,29 bilhões
US$ 7,106
US$ 11.717

VÁRIAÇÃO DO PIB (Banco Mundial,

3,3% (2013); -2,5% (2012); 3,2% (2011); 2,5%
(2010); -5,7 (2009);
0,791 (52º lugar)
74,50 anos
98.4%
15,04 % (2015)
euro (adotado unilateralmente. O país não é membro
da Zona do Euro)
Estimada em menos de dez pessoas

2013)
2013)

IDH
EXPECTATIVA DE VIDA
ÍND. DE ALFABETIZAÇÃO
ÍND. DE DESEMPREGO
UNIDADE MONETÁRIA
COMUNIDADE BRASILEIRA

INTERCÂMBIO COMERCIAL BILATERAL (US$ milhões, FOB)
Fonte: MDIC

BRASIL
MONTENEGRO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Intercâmbio

26,6

66,1

54,4

64,0

40,6

25,3

27,1

26,0

2015

(jan. até
mar.)

3,5

Exportações

26,5

66,1

54,4

64,0

40,6

25,3

26,7

25,7

3,4

Importações

1,8

40,7

14,2

1,3

0,9

0,1

0,4

0,3

0,03

Saldo

26,6

65,9

53,9

64,0

40,6

25,3

26,3

25,3

3,4
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PERFIS BIOGRÁFICOS
FILIP VUJANOVIĆ
Presidente da República

Filip Vujanović nasceu a 1º de setembro de 1954, em Belgrado. Graduou-se em Direito
pela Universidade de Belgrado em 1978. Casado, tem três filhos.
Atuou como advogado entre 1978 e 1993, ano em que iniciou sua carreira política, ao
entrar no Partido Democrático Socialista (DPS, sucessor do ramo montenegrino da Liga dos
Comunistas da Iugoslávia), a convite do então Presidente da República Federal da Iugoslávia,
o montenegrino Momir Bulatović. Logo no início de sua carreira, foi nomeado Ministro da
Justiça (local) da República do Montenegro, ainda parte integrante da Iugoslávia. Ocupou o
cargo até 1996, quando assumiu o Ministério do Interior (local).
Entre 1998 e 2002, foi nomeado Primeiro-Ministro de Montenegro. Em 11 de maio de
2003, no momento da constituição da União da Sérvia e Montenegro, foi eleito Presidente da
República montenegrina, ainda não independente. Em abril de 2008, nas primeiras eleições
presidenciais do Montenegro independente, alcançou a reeleição. Foi reeleito novamente nas
eleições de 2013.
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MILO DJUKANOVIĆ
Primeiro-Ministro

Milo Djukanović nasceu a 15 de fevereiro de 1962, na cidade de Niksić. Graduou-se,
em 1986, em Economia e Turismo pela Universidade de Podgoritza.
Em sua juventude, tornou-se membro da Liga dos Comunistas da Iugoslávia,
agremiação antecessora ao Partido Democrático Socialista (DPS), do qual faz parte até a
atualidade.
Em 1991, aos 29 anos, foi nomeado Primeiro-Ministro da República do Montenegro, à
época parte integrante da República Socialista Federativa da Iugoslávia. Manteve-se no
cargo, por três mandatos, até 1998, quando foi eleito Presidente da República, cargo que
ocupou até 2002.
Foi importante aliado de Slobodan Milošević entre 1989 e 1997 – momento no qual
passou a defender a independência do Montenegro.
Entre 2003 e 2006, atuou novamente como Primeiro-Ministro do Montenegro. Durante
seu mandato, conduziu negociações com a Sérvia para a conversão, em 2003, da República
Federal da Iugoslávia em União dos Estados da Sérvia e Montenegro. Liderou também o
referendo realizado a 21 de maio de 2006, ocasião na qual os montenegrinos votaram pela
independência do país.
Após renunciar à Chefia de Governo em 2006, decidiu abandonar a política para
dedicar-se a seus negócios pessoais. Em 2008, no entanto, foi eleito novamente PrimeiroMinistro, cargo que ocupou até 2010.
Em 4 de dezembro de 2012, foi escolhido pela sexta vez Primeiro-Ministro do
Montenegro.

IGOR LUKSIĆ
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Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Integração Europeia

Igor Luksić nasceu a
14 de junho de 1976, em Bar, na então
República Socialista do Montenegro, parte integrante da Iugoslávia. Em 1998, graduou-se na
Faculdade de Economia da Universidade de Podgoritza. No ano seguinte, cursou a Academia
Diplomática de Viena e, em 2005, recebeu o título de Ph.D. em Economia, pela Universidade
de Podgoritza.
Foi eleito para o Parlamento (local) de Montenegro em 2001, servindo também no
Parlamento (federal) da União da Sérvia e Montenegro entre 2003 a 2006. Em 2003, tornouse Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia e Montenegro.
Em fevereiro de 2004, foi nomeado Ministro das Finanças da República do
Montenegro, cargo que ocupou até dezembro de 2008, quando o país já havia conquistado
sua independência.
Entre dezembro de 2008 e 2010, atuou como Vice-Primeiro-Ministro. Em 29 de
dezembro de 2010, foi eleito Primeiro-Ministro, cargo que ocupou até dezembro último,
quando o Primeiro-Ministro Djukanovic nomeou-o para a chefia da diplomacia
montenegrina.

RELAÇÕES BILATERAIS
O Brasil reconheceu a independência de Montenegro em 14 de junho de 2006 e
estabeleceu relações diplomáticas com o país em 20 de outubro do mesmo ano. A Embaixada
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do Brasil, cumulativa com a Embaixada brasileira na Sérvia, foi criada por decreto do
Presidente da República em 10 de julho de 2007.
Em razão da recente independência do Montenegro, as relações bilaterais são ainda
incipientes. O arcabouço de diplomas legais entre os dois países ainda está por ser negociado.
Em junho de 2014, o primeiro Embaixador de Montenegro no Brasil, residente em
Buenos Aires, apresentou suas cópias figuradas ao Chefe do Cerimonial. Na ocasião,
iniciaram-se os procedimentos para a assinatura de acordo bilateral de isenção de vistos de
curto prazo, por meio de troca de notas. Destaca-se que a Montenegro Airlines conta com
aviões da Embraer em sua frota.
Comércio exterior bilateral
De acordo com os dados estatísticos fornecidos pelo MDIC/SECEX-Aliceweb, de 2010
a 2014 o comércio bilateral entre o Brasil e Montenegro decresceu 59,3% passando de US$
63,987 milhões, para US$ 26,051 milhões, respectivamente. De 2013 para 2014, o
intercâmbio registrou nova diminuição de 4,1%. Essa retração deu-se mais pela diminuição
das exportações (-3,8%) que, historicamente, representaram quase a totalidade do comércio
entre os dois países, uma vez que as importações têm pouca expressividade. O saldo
comercial, portanto, sempre foi favorável ao Brasil e, nos últimos três anos, os superávits
foram: US$ 25,350 milhões (2012); US$ 26,276 milhões (2013); e US$ 25,389 milhões
(2014). De janeiro a março de 2015, o fluxo comercial se limitou a US$ 3,464 milhões,
provocando uma retração de 34,8% em comparação ao mesmo período de 2014. No mesmo
período, o superávit brasileiro foi de US$ 3,403 milhões, representando uma queda de 34,1%
em relação ao primeiro trimestre de 2014.
Nos últimos cinco anos, as exportações brasileiras para Montenegro decresceram
59,8% passando de US$ 63,986 milhões em 2010, para US$ 25,720 milhões, em 2014. De
2013 para 2014, as vendas registraram leve diminuição de 3,8% que foi motivada,
principalmente, pela retração nas vendas de açúcar de cana. De janeiro a março de 2015, as
exportações se limitaram ao valor de US$ 3,434 milhões, e produziram uma queda de 34,5%
em relação ao mesmo período do ano anterior, que é explicada pela diminuição nos
embarques de café não torrado, em grão. Os produtos mais exportados do Brasil para
Montenegro, em 2014, foram: i) café não torrado, em grão (valor de US$ 18,563 milhões;
72,2% do total); ii) açúcar de cana (US$ 3,618 milhões; 14,1%); iii) carnes de frango (US$
2,309 milhões; 8,9%); e iv) carnes de bovino (US$ 690,0 mil; 2,7%).
Ainda segundo os dados do Aliceweb, nos últimos cinco anos as modestas
importações brasileiras originárias de Montenegro aumentaram expressivamente, guardadas
as devidas proporções, passando de US$ 1,370 mil, em 2010, para US$ 331,230 mil, no ano
de 2014. As compras em 2014 registraram queda de 26,3%, em relação ao ano anterior, que
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foi atribuída à diminuição nas aquisições de bronzes. Entre janeiro e março de 2015, as
importações procedentes de Montenegro se limitaram ao valor de US$ 30,532 mil, um
expressivo decréscimo de 58,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa retração
foi motivada pela diminuição, novamente, nas compras de bronzes. Os produtos adquiridos
pelo Brasil de Montenegro, em 2014, foram: i) bronzes (valor de US$ 330,6 mil, equivalentes
a 99,8% do total geral); e ii) máquinas e aparelhos para trabalhar material têxtil (US$ 600;
equivalentes a 0,2% do montante total).
Assuntos Consulares

Tendo em vista que a população brasileira no Montenegro é muito pequena – sendo
estimada em menos de dez pessoas –, não há Consulados ou Consulados Honorários
brasileiros no território montenegrino.
Empréstimos e Financiamentos Oficiais

Não há registro de empréstimos e financiamentos oficiais concedidos ao Governo
montenegrino. A diáspora montenegrina no Brasil em cerca de 500 famílias.

POLÍTICA INTERNA
Nas terceiras eleições parlamentares desde a independência, realizadas em 14 de
outubro de 2012, a coalizão “Montenegro Europeu”, liderada pelo Partido Democrático
Socialista (DPS), cujo líder é o Primeiro-Ministro Milo Djukanović, obteve 39 deputados dos
81 que compõem o Parlamento. Ranko Krivokapić (do Partido Socialdemocrata, sócio
minoritário da coalizão vencedora do pleito) foi eleito pela quarta vez Presidente do
Parlamento e Djukanovic foi encarregado, pela sexta vez, de formar o novo Governo como
Primeiro-Ministro. O Parlamento, unicameral, é integrado por oitenta e um deputados eleitos
a cada quatro anos.
Milo Djukanovic, presidente do maior partido político do país, o Partido Democrático
Socialista (DPS), é o político mais influente do Montenegro e, em 2003, conduziu as
negociações com a Sérvia para a conversão da República Federal da Iugoslávia em União
Estatal da Sérvia e do Montenegro. Djukanovic ocupa pela sexta vez o cargo de PrimeiroMinistro e mantém controle inquestionável sobre a vida política montenegrina.
POLÍTICA EXTERNA
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Independente há apenas sete anos e dez meses, Montenegro foi admitido em 28 de
julho de 2006, 25 dias após a declaração de independência como membro da Organização das
Nações Unidas. Sua política externa caracteriza-se pela "afirmação pela integração", princípio
consagrado na Constituição: "dedicação à cooperação em pé de igualdade com outras nações
e estados e à integração europeia e euro-atlântica".
Para o Montenegro, integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é,
no longo prazo, garantia de estabilidade e segurança nos Bálcãs e, portanto, prioridade
nacional. Mais recentemente, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro de Relações Exteriores,
Igor Luksic, afirmou que o Montenegro não tem escolha a não ser integrar-se à OTAN. Para
ele, a neutralidade não é realista, pois dispendiosa: [nesse caso] "seria mais racional investir o
dinheiro em educação, saúde ou infraestrutura". Em 8 do corrente, o Primeiro-Ministro Milo
Djukanovic, durante visita aos Estados Unidos, declarou ser "interesse geoestratégico da
OTAN ter o Montenegro como membro e colocar a expansão na agenda". O mandatário
acrescentou esperar ser convidado para a próxima Cúpula, em setembro, no Reino Unido.
As negociações de acesso à OTAN estão em curso, mas não necessariamente próximas
de um desfecho favorável. O próprio Biden, reconhecendo embora o progresso do
Montenegro e reiterando o apoio estadunidense ao pleito daquele país,
encorajou Djukanovic a dar continuidade às reformas nas áreas de defesa, segurança e estado
de direito e mostrar resultados concretos antes da próxima Cúpula. Biden salientou também a
necessidade de robustos esforços para fortalecer as instituições democráticas, inclusive
Judiciário independente e imprensa livre, e proteger os direitos das minorias.
Além desses obstáculos externos, o entusiasmo governamental deve superar resistência
interna, pois seu projeto de alinhamento não encontra reflexo na população. Recente pesquisa
mostra que apenas 38% da população apoia o ingresso na OTAN. Ao que tudo indica, a
Aliança não convidaria o Montenegro sem apoio popular.
Em 16 de junho de 2005, o Parlamento montenegrino adotou declaração em prol da
adesão à União Europeia. Em 15 de outubro de 2007, o Montenegro assinou Acordo de
Estabilização e Associação com o bloco e, em 17 de dezembro de 2010, com base em parecer
favorável do Conselho Europeu, foi-lhe concedido estatuto de candidato oficial à UE.
As negociações de acesso iniciaram-se em junho de 2012. Em dezembro, foi aberto o
capítulo 25 (ciência e pesquisa) e, em abril de 2013, o 26 (educação e cultura). Em dezembro
de 2013, foram abertos cinco capítulos: 5 (contratos públicos), 6 (direito das sociedades), 20
(política empresarial e industrial), 23 (sistema judiciário e direitos fundamentais) e 24
(justiça, liberdade e segurança). Em 31 de março, foram abertos os capítulos 7 (direito de
propriedade intelectual) e 10 (sociedade da informação e mídia). Em 2014, foram aberto mais
três capítulos: 4 (livre movimento de capitais), 31 (política exterior, de segurança e de defesa)
e
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32 (política financeira). Com esses, já somam doze os capítulos abertos, dos quais dois
provisoriamente encerrados (25, ciência e pesquisa e 26, educação e cultura).
Segundo pesquisa do escritório local do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), em cooperação com o Ministério de Assuntos Estrangeiros e
Integração Europeia, 57 % dos 1.000 entrevistados apoiam o acesso à União. A pesquisa
também apontou que 74,8% dos votantes em eventual referendo sobre o ingresso votariam
positivamente. A vereda europeia é tida como certa por grande parte da população: 59,3%
dos entrevistados acreditam que o Montenegro fará parte da União, independentemente de
sua opinião.
Para o Montenegro, a cooperação regional e as boas relações com os vizinhos
constituem parte essencial da estratégia de aproximação com a União Europeia. O
Montenegro participa ativamente dos processos políticos coletivos do Sudeste da Europa e
busca aprofundar a cooperação regional, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia e na
busca de solução para os litígios de fronteira ainda existentes.
Em alguns casos, as iniciativas do Montenegro aprimoram as relações com seus
vizinhos. Assim ocorreu com o acordo provisório assinado com a Croácia, em dezembro de
2002, sobre a disputa relativa à península de Prevlaka. Tal não sucedeu, porém, quando, em 9
de outubro de 2008, o Governo do Montenegro reconheceu o Cossovo como Estado
independente. Em resposta, a Sérvia expulsou o Embaixador montenegrino em Belgrado, e os
partidos pró-sérvios do Montenegro, na oposição, organizaram protestos contra a decisão
governamental. Os laços foram reatados em 2009 com troca de embaixadores, mas a decisão
do Montenegro, em janeiro de 2010, de estabelecer relações diplomáticas com o Cossovo
voltou a irritar o governo sérvio.
ECONOMIA
Montenegro, a menor república da antiga Iugoslávia, esteve sempre entre as menos
desenvolvidas e as mais dependentes de contribuições federais, particularmente sérvias. Os
setores econômicos mais importantes são o turismo e os serviços financeiros (bancos e
seguros, sobretudo). Segundo dados Banco Mundial, em 2014 o país registrou ingresso de
1,32 milhões de turistas estrangeiros.
O setor industrial é constituído principalmente por empresas remanescentes da antiga
Iugoslávia, como um complexo de alumínio, uma siderúrgica e uma fábrica de
eletrodomésticos, todas elas privatizadas e controladas por investidores estrangeiros. O setor
primário, em que se destaca a atividade vinícola, é pouco significativo, pois as condições
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orográficas do país o tornam de difícil exploração.

Por esse motivo, o Montenegro é

altamente dependente de importações de produtos alimentícios, particularmente durante os
meses estivais, quando o turismo provoca aumento do consumo.
A adoção, unilateral, do euro como moeda legal implica que o Banco Central de
Montenegro não tem meios de influenciar a oferta de moeda no país – que é determinada
pelos fluxos sobre a balança de pagamentos. Nesse contexto, a principal ferramenta de
política econômica, principalmente em contextos de crise, torna-se a política fiscal.
A recuperação de Montenegro da recessão de 2009 tem sido modesta, e é limitada pelo
ambiente externo e problemas no setor da produção metalúrgica. O PIB real montenegrino
cresceu a uma média de 2,9% ao ano em 2010-11, mas uma sofreu retração de 2,5% em 2012,
em função dos problemas econômicos da zona do euro. Por outro lado, apesar da recessão
continuada na Europa, a atividade econômica em Montenegro superou as expectativas em
2013, e o PIB real cresceu ano 3,34% no ano. O crescimento real do PIB desacelerou no
primeiro trimestre de 2014, para 1,5%, em comparação com os 4,9% registrados no quarto
trimestre de 2013, e caiu de novo no segundo trimestre, quando o crescimento foi de 0,3%.
Vários fatores se combinaram em 2014 para minar as perspectivas de crescimento. A
economia de Montenegro, como a das vizinhas Sérvia e Bósnia-Herzegovina, foi afetada
pelas enchentes devastadoras que atingiram a região em maio de 2014, as piores em um
século. Além disso, agravando o impacto negativo das enchentes de maio (a produção
industrial caiu 12,9% ano a ano nos primeiros nove meses), a falência em outubro de 2013 da
fábrica de fundição de alumínio KAP, responsável por cerca de 40% das receitas de
exportação do país, foi um grande baque para a economia do país. Os dados definitivos ainda
não estão disponíveis, mas estima-se um crescimento real do PIB de 1,13% em 2014.
Em 2015-16, no entanto, as exportações devem beneficiar do crescimento dos
mercados da zona do euro e da desvalorização da moeda europeia em relação ao dólar norteamericano, de modo que é projetado um crescimento do PIB de 4,67% em 2015 e 3,51% em
2016.

Ao longo dos últimos cinco anos, as exportações montenegrinas de bens mostraram
pouco dinamismo, passando de US$ 437 milhões em 2010, para o nível de US$ 446 milhões,
em 2014. Em termos relativos, portanto, mostraram crescimento de 2,3% no período. Ainda
com relação ao ano passado, foram os seguintes os principais mercados de destino para as
vendas externas de Montenegro: Sérvia (participação de 23,7% no total); Itália (10,3%);
Belarus (9,8%); Croácia (9,8%); Bósnia e Herzegovina (9,4%); Albânia (4,5%); Eslovênia
(3,9%). O Brasil foi o 87º mercado de destino, com participação muito discreta. Citam-se os
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mais relevantes grupos de produtos da pauta montenegrina de exportação, em 2014: alumínio
e manufaturas (22,0% de participação); combustíveis e lubrificantes (15,2%); carnes (12,4%);
madeira e carvão vegetal (7,1%); álcool etílico, bebidas e líquidos alcoólicos (5,8%); ferro
fundido, ferro ou aço (5,1%); máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (4,3%);
minérios (3,3%); cobre e manufaturas (1,9%).
Nos cinco últimos anos, as importações montenegrinas de bens também mostraram
evolução discreta, assinalando crescimento de apenas 8,1%. Em termos de valor, portanto, as
aquisições externas passaram, assim, de US$ 2,182 bilhões, em 2010, para alcançar US$
2,360 bilhões, em 2014. Ainda com relação ao ano de 2014, foram os seguintes os principais
fornecedores de bens a Montenegro: Sérvia (26,9% de participação); Grécia (8,1%); China
(7,4%); Bósnia e Herzegovina (7,1%); Itália (6,5%); Alemanha (6,4%); Croácia (6,0%). O
Brasil, por seu turno, foi o 24º fornecedor, com participação de 0,7% no total das compras
montenegrinas no exterior. Em relação à composição da demanda, foram os seguintes os
principais grupos de produtos importados pelo país, no que tange ao ano de 2014:
combustíveis e lubrificantes (13,3% do total geral); máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos (6,8%); instrumentos elétricos ou eletrônicos (6,3%); carnes e miudezas (5,8%);
veículos e autopeças (5,6%); móveis; mobiliário médico-cirúrgico (3,2%); produtos
farmacêuticos (3,2%); manufaturas de plástico (3,1%); álcool etílico, bebidas e líquidos
alcoólicos (2,9%); obras de ferro ou aço (2,6%).
A balança comercial de Montenegro mostra resultados estruturalmente negativos.
Nessas condições, em 2014, o déficit do país em transações comerciais de bens somou US$
1,913 bilhão. A atual tendência de retração nas cotações internacionais de produtos da cadeia
petrolífera tende a mitigar o déficit comercial montenegrino.

CRONOLOGIA HISTÓRICA

1878 Independência montenegrina reconhecida em tratados internacionais.
Depois da Primeira Guerra Mundial, o Montenegro torna-se parte do
1918
"Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos".
Sob o comando de Josip Broz Tito, o Montenegro torna-se uma das
repúblicas da República Federal Socialista da Iugoslávia –
1945
juntamente com Sérvia, Eslovênia, Macedônia, Croácia e BósniaHerzegovina.
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1991 Milo Djukanovic torna-se Primeiro-Ministro do Montenegro.
- O Montenegro se junta à Sérvia na República Federal da Iugoslávia.
1992 - Início das Guerras da Croácia e da Bósnia
- ONU impõe sanções contra a República Federal da Iugoslávia.
O PM Milo Djukanovic declara que Montenegro não apoia a Sérvia
1999 no conflito no Kossovo. Montenegro abandona o dinar e adota o
marco alemão.
- Montenegro adota o euro, unilateralmente, como sua moeda.
2002 - Líderes montenegrinos e sérvios assinam acordo, mediado pela
União Europeia, para a criação de um novo Estado, chamado “Sérvia
e Montenegro”, no lugar da Iugoslávia.
2003 Filip Vujanovic é eleito Presidente.
Após referendo, Montenegro declara independência. Torna-se, em
2006
seguida, o 192º membro das Nações Unidas.
Milo Djukanovic retorna para um quinto mandato como Primeiro2008
Ministro.
2008 Filip Vujanovic é reeleito Presidente da República.
2010 Montenegro recebe o status de candidato oficial à União Europeia
2012 Adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC)
Filip Vujanovic é novamente reeleito para seu terceiro mandato como
2013
Presidente.
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CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
14 de junho de
2006
20 de outubro
de 2006
Julho/2007
Junho/2014

O Brasil reconhece a independência do Montenegro.
Após a extinção da união de Estados da Sérvia e Montenegro,
Brasil e Montenegro estabelecem relações diplomáticas.
É criada a Embaixada do Brasil junto ao Governo
montenegrino, cumulativa com a Embaixada em Belgrado.
Abertura da Embaixada de Montenegro em Buenos Aires,
cumulativamente responsável pelo Brasil. Apresentação de
cópias figuradas do primeiro Embaixador de Montenegro no
Brasil (não residente).
ATOS BILATERAIS

Até o momento, não há atos bilaterais assinados com Montenegro.
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Evolução do Comércio Exterior de Montenegro (1)
US$ bilhões

2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2010

0,44

2011

2014

2013

Intercâmbio
comercial

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

12,7%

2,18

-5,7%

2,62

-3,0%

-1,75

0,63

43,7%

2,54

16,6%

3,17

21,1%

-1,92

2012

0,47

-25,3%

2,34

-8,2%

2,81

-11,6%

-1,87

2013

0,49

5,5%

2,35

0,5%

2,84

1,4%

-1,85

2014(1)

0,45

-9,7%

2,36

0,5%

2,81

-1,3%

-1,91

Var. %
2010-2014

2,3%

---

8,1%

---

7,2%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

#DIV/0!

#DIV/0!

Exportações

#DIV/0!

Importações

Intercâmbio comercial

Saldo comercial

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
2010

2011

2012

2013

2014
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Direção das Exportações de Montenegro
US$ milhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Sérvia

105,7

23,7%

Itália

46,0

10,3%

Belarus

43,7

9,8%

Croácia

43,6

9,8%

Bósnia e Herzegovina

41,8

9,4%

Albânia

20,0

4,5%

Eslovênia

17,6

3,9%

Polônia

10,0

2,2%

Alemanha

7,7

1,7%

Turquia

7,6

1,7%

0,0

0,0%

Subtotal

343,8

77,0%

Outros países

102,6

23,0%

Total

446,5

100,0%

Descrição

...

Brasil (87ª posição)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.

10 principais destinos das exportações
Sérvia

23,7%

Itália

10,3%

Belarus

9,8%

Croácia

9,8%

Bósnia e
Herzegovina

9,4%

Albânia

4,5%

Eslovênia
Polônia

3,9%
2,2%

Alemanha

1,7%

Turquia

1,7%
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Origem das Importações de Montenegro
US$ milhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Sérvia

635,8

26,9%

Grécia

191,4

8,1%

China

175,7

7,4%

Bósnia e Herzegovina

167,9

7,1%

Itália

153,4

6,5%

Alemanha

151,7

6,4%

Croácia

142,6

6,0%

Países Baixos

78,9

3,3%

Eslovênia

74,9

3,2%

Turquia

47,4

2,0%

Brasil (24ª posição)

16,0

0,7%

Subtotal

1.836

77,8%

524

22,2%

2.360

100,0%

Descrição

...

Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.

10 principais origens das importações

Sérvia

26,9%

Grécia

8,1%

China

7,4%

Bósnia e Herzegovina

7,1%

Itália

6,5%

Alemanha

6,4%

Croácia

6,0%

Países Baixos

3,3%

Eslovênia

3,2%

Turquia

2,0%
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Composição das importações de Montenegro
US$ milhões

(1)

Descrição

2014

Part.%
no total

Combustíveis

314,0

13,3%

Máquinas mecânicas

160,4

6,8%

Máquinas elétricas

147,5

6,3%

Carnes

137,2

5,8%

Automóveis

131,7

5,6%

Móveis

76,4

3,2%

Produtos farmacêuticos

75,7

3,2%

Plásticos

72,5

3,1%

Bebidas

68,1

2,9%

Obras de ferro ou aço

60,3

2,6%

Subtotal

1.244

52,7%

Outros

1.116

47,3%

Total

2.360

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, April 2015.
(1) Última posição disponível em 20/04/2015.

10 principais grupos de produtos importados
Combustíveis
13,3%
Máquinas mecânicas
6,8%

Outros
47,3%

Máquinas elétricas
6,3%

Carnes
5,8%

Automóveis
5,6%
Móveis
3,2%

Obras de ferro ou aço
2,6%
Bebidas
2,9%

Plásticos
3,1%

Produtos farmacêuticos
3,2%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Montenegro
US$ milhões, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2010

64

17,7%

0,03%

0,001

-90,4%

0,00%

64

17,7%

0,02%

64

2011

41

-36,5%

0,02%

0,001

-30,0%

0,02%

41

-36,5%

0,01%

41

2012

25

-37,6%

0,01%

0,000

-86,1%

0,00%

25

-37,6%

0,01%

25

2013

27

5,4%

0,01%

0,449

(+)

0,00%

27

7,2%

0,01%

26

2014

26

-3,8%

0,01%

0,331

-26,3%

0,00%

26

-4,1%

0,01%

25

2015 (jan-mar)

3,4

-34,5%

0,01%

0,031

-58,4%

0,00%

3,5

-34,8%

0,00%

3,4

---

n.c.

Anos

Var. %
2010-2014

---

-59,8%

24077,4%

---

-59,3%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
(+) Variação superior a 1.000%.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Part. % do Brasil no Comércio de Montengro(1)
US$ milhões
Descrição

Exportações do Brasil para Montenegro (X1)
Importações totais de Montenegro (M1)
Part. % (X1 / M1)

Importações do Brasil originárias de Montenegro (M2)
Exportações totais de Montenegro (X2)
Part. % (M2 / X2)

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
2010/2014

64

41

25

27

26

-59,8%

2.182

2.544

2.336

2.349

2.360

8,1%

2,93%

1,60%

1,09%

1,14%

1,09%

-62,8%

0,001

0,001

0,000

0,449

0,331

24077,4%

437

628

469

494

446

2,3%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

0,07%

23542,2%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Abril de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também
por diferentes metodologias de cálculo.

3,50%
3,00%
Part. % (X1 / M1)

2,50%

Part. % (M2 / X2)

2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
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Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ milhões
Comparativo 2014 com 2013

Exportações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

0

5

10

15

20

25

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

Importações
2014

Manufaturados
Semimanufaturados
Básicos

2013

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
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Composição das exportações brasileiras para Montenegro
US$ milhões, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

13,1

51,7%

14,9

55,7%

18,6

72,2%

Açúcar

7,6

30,0%

8,1

30,2%

3,6

14,1%

Carnes

3,6

14,4%

3,1

11,7%

3,0

11,7%

Calçados

0,8

3,0%

0,4

1,4%

0,2

0,8%

Subtotal

25,1

99,1%

26,5

99,0%

25,4

98,7%

0,2

0,9%

0,3

1,0%

0,3

1,3%

25,3

100,0%

26,7

100,0%

25,7

100,0%

Café, chá, mate e especiarias

Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Café, chá, mate e
especiarias
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Composição das importações brasileiras originárias de Montenegro
US$ mil, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Máquinas mecânicas

0

95,5%

448

99,8%

331

100,0%

Subtotal

0

95,5%

448

99,8%

331

100,0%

Outros produtos

0

4,5%

1

0,2%

0

0,0%

Total

0

100,0%

449

100,0%

331

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Máquinas mecânicas

100,0%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ milhões, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015
(jan-mar) no total (jan-mar) no total

Exportações
Café, chá, mate, especiarias

4,71

89,9%

2,75

80,2%

Carnes

0,33

6,3%

0,55

16,1%

Calçados

0,20

3,7%

0,11

3,3%

Cereais

0,00

0,0%

0,01

0,3%

Subtotal

5,24

100,0%

3,43

100,0%

Outros produtos

0,00

0,0%

0,00

0,0%

Total

5,24

100,0%

3,43

100,0%

Café, chá, mate,
especiarias

2,75

Carnes

Calçados

Cereais

0,55

0,11

0,01

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Máquinas mecânicas

0,073

100,0%

0,031

100,0%

Subtotal

0,073

100,0%

0,031

100,0%

Outros produtos

0,000

0,0%

0,000

0,0%

Total

0,073

100,0%

0,031

100,0%

Máquinas mecânicas

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2015.
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Aviso no 327 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República submete à consideração dessa Casa o nome da Senhora ISABEL
CRISTINA DE AZEVEDO HEYVAERT, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixadora do Brasil na República da Sérvia e, cumulativamente, em Montenegro.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
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SENADO FEDERAL MENSAGEM
Nº 53, de 2015
(Nº 279/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39,
combinado com o art. 46 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora ELIZABETH-SOPHIE
MAZZELLA DI BOSCO BALSA, Ministra de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na
República Democrática Socialista do Sri Lanka e, cumulativamente, na República das Maldivas.
Os méritos da Senhora Elizabeth-Sophie Mazzella Di Bosco Balsa que me
induziram a escolhê-la para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00326/2015 MRE
Brasília, 2 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de ELIZABETH-SOPHIE MAZZELLA DI BOSCO
BALSA, Ministra de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na República Democrática Socialista do
Sri Lanka e, cumulativamente, na República das Maldivas.
2.
Encaminho, anexos, informações sobre os países e curriculum vitae de ELIZABETHSOPHIE MAZZELLA DI BOSCO BALSA para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao
Senado Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRA DE SEGUNDA CLASSE ELIZABETH-SOPHIE MAZZELLA DI BOSCO BALSA
CPF.: 291.444.261-00
ID.: 9641 MRE
1957
Filha de Andres Balsa Prieto e Josette Mazzella di Bosco Balsa, nasce em 4 de abril em São Paulo/SP
Dados Acadêmicos:
Ciências Econômicas, menção em Economia Política, Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais,
1978
Universidade de Genebra, Suíça
1978
Especialização em Economia Monetária pela Alta Escola dos Estudos Internacionais, Genebra, Suíça
1982
CPCD - IRBr
1992
Mestrado em Energy Management pela Norwegian Business School, Oslo, Noruega
1994
Mestrado em Environmental Management pela Norwegian Business School, Oslo, Noruega
Cargos:
1983
Terceira-Secretária
1988
Segunda-Secretária
1996
Primeira-Secretária, por merecimento
2003
Conselheira, por merecimento
2010
Ministra de Segunda Classe, por merecimento
Funções:
1984-85
Departamento Jurídico, assistente
1985-88
Embaixada em Seul, Terceira-Secretária e Encarregada de Negócios
1988-91
Consulado-Geral em Hong Kong, Cônsul-Geral Adjunta
1991-94
Embaixada em Oslo, Segunda-Secretária
1994-96
Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço, Subchefe
1996-98
Divisão da Europa I, assessora e Subchefe
1998-2000
Embaixada em Bonn, Primeira-Secretária
2000-02
Embaixada em Berlim, Primeira-Secretária
2002-06
Embaixada em Moscou, Primeira-Secretária e Conselheira
2006-07
Departamento da Europa, assessora
2007-11
Divisão da Europa II, Chefe
2011Embaixada na Haia, Ministra-Conselheira

MARIA-THERESA LAZARO
Subsecretária-Geral do Serviço Exterior
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Departamento da Ásia Central, Meridional e Oceania
Divisão da Ásia Meridional

SRI LANKA

INFORMAÇÃO OSTENSIVA
Junho de 2015
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DADOS BÁSICOS SOBRE O SRI LANKA
NOME OFICIAL
CAPITAL
ÁREA
POPULAÇÃO (2014)
IDIOMAS OFICIAIS
PRINCIPAIS RELIGIÕES (2012)
SISTEMA DE GOVERNO
PODER LEGISLATIVO
CHEFE DE ESTADO E DE GOVERNO
PRIMEIRO MINISTRO
CHANCELER
PIB NOMINAL
PIB (PARIDADE DE PODER DE COMPRA PPP)
PIB PER CAPITA
PIB PPP PER CAPITA
VARIAÇÃO DO PIB (FMI)
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
(IDH) (2103)
EXPECTATIVA DE VIDA
ALFABETIZAÇÃO
ÍNDICE DE DESEMPREGO (2013)
UNIDADE MONETÁRIA
EMBAIXADOR EM COLOMBO
ENCARREGADO DE NEGÓCIOS EM
BRASÍLIA
COMUNIDADE BRASILEIRA ESTIMADA

República Democrática Socialista do Sri Lanka
Colombo e Sri Jayawardenapura-Kotte
65.610 Km²
21,9 milhões
Cingalês 74% (língua oficial e nacional) e tâmil 18%
(língua oficial)
Budismo (70,2%); hinduísmo (12,6%); islamismo
(9,7%); cristianismo (7,4%); outras religiões (0,05%).
República com forma mista de governo
Parlamento unicameral, composto por 225 membros,
eleitos para mandatos de 6 anos.
Presidente Maithripala Sirisena (desde 9/1/2015)
Ranil Wickremesinghe (desde 9/1/2015)
Mangala Samaraweera (desde 12/1/2015)
US$ 74,6 bilhões (2014, FMI)
US$ 217,45 bilhões (2014, FMI)
US$ 3.548 (2014)
US$ 10.372 (2014)
7,4 % (2014); 7,3% (2013); 6,34% (2012); 8,25% (2011)
0.750 (73ª posição entre 185 países)
74,3 anos (PNUD, relatório de 2013)
92,6% (PNUD, relatório de 2013)
4,4% (Departamento de Censo e Estatística do Sri
Lanka)
Rupia do Sri Lanka
Marcelo L. da Silva Vasconcelos (desde 28/7/12)
K.S. Jayaweera (desde 09/02/2015)
Há registro de menos de 20 brasileiros residentes no Sri
Lanka
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INTERCÂMBIO BILATERAL BRASIL-SRI LANKA (US$ mil, FOB)
(Fonte: MDIC)
Brasil  Sri
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013 2014
Lanka
Intercâmbio

88,4

29,27

44,63

109,28 134,031

75,666

167,96

137,54

173,983

Exportações
Importações

76

12,12

21,83

91,174

110,3

45,783

120,38

90,61

108,945

12,4

17,15

22,8

18,116

23,28

29,883

47,58

46,929

65,038

Saldo

63,6

-5,03

-0,97

73,058

86,575

15,9

72,801

43,681

43,906

Informação elaborada em junho/2015 por PAVJ, revista por MCDC.

PERFIS BIOGRÁFICOS

Maithripala Sirisena
Presidente da República
Maithripala Sirisena nasceu em setembro de 1951. Graduou-se em
Ciências Agrícolas pela "Sri Lanka School of Agriculture", em 1973, e em
Ciência Política pela Academia Maxim Gorky, na Rússia, em 1980. É membro
do Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP, na sigla em inglês) desde 1967.
Dentre os cargos políticos que ocupou, Sirisena foi Membro do
Parlamento do Sri Lanka, Vice-Ministro da Irrigação, Secretário-Geral do
SLFP, Ministro da Agricultura e Irrigação, Ministro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais e Ministro da Saúde.
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Ranil Wickremesinghe
Primeiro-Ministro
Nasceu em março de 1949, logo após a independência do Sri Lanka.
Graduou-se em Direito pela Universidade de Colombo. Elegeu-se para o
Parlamento do Sri Lanka em 1977, pelo Partido Nacional Unido (UNP, na sigla
em inglês), quando também foi nomeado Vice-Ministro dos Negócios
Estrangeiros. Posteriormente, ocupou os cargos de Ministro da Juventude e
Emprego, Ministro da Educação e Ministro da Indústria, Ciência e Tecnologia.
Em 1993, após o assassinato do Presidente Ranasinghe Premadasa
pelos Tigres Tâmeis, Wickremesinghe tornou-se Primeiro-Ministro. Quando o
UNP perdeu as eleições de 1994, foi indicado Líder do Partido e da Oposição
no Parlamento. Voltou a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro entre 2001 e
2004 e novamente a partir de janeiro de 2015, na Presidência de Maithripala
Sirisena.
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Mangala Samaraweera
Ministro dos Negócios Externos
Mangala Samaraweera nasceu em 21 de abril de 1956, na cidade de
Matara, no sul do Sri Lanka. Graduou-se na "St. Martin's School of Art", em
Londres. Ingressou na política em 1983, quando se tornou organizador, em
Matara, do Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP, na sigla em inglês).
Entrou para o Parlamento como representante do Distrito de Matara
em 1989, e foi designado Ministro dos Correios e Telecomunicações no
Gabinete da Presidenta Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, em 1994.
Também serviu como Ministro do Desenvolvimento Urbano no mesmo
Gabinete. Posteriormente, recebeu a pasta de Vice-Ministro das Finanças.
Após a derrota de seu partido, em 2001, tornou-se Líder da Oposição
e Tesoureiro do SLFP. Em 2004, assumiu o cargo de Ministro de Portos,
Aviação e Mídia no novo Gabinete da Presidenta Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga. Em junho de 2005, deixou o cargo de Ministro da Mídia, mas
permaneceu com a pasta de Portos e Aviação. No Governo do Presidente
Mahinda Rajapaksa, foi também nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros,
posto que manteve até 2007.
Tomou posse novamente como Ministro dos Negócios Estrangeiros
em 12 de janeiro de 2015.
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RELAÇÕES BILATERAIS
As relações diplomáticas entre o Brasil e o Sri Lanka foram
estabelecidas em 1960. O Brasil tem Embaixada residente em Colombo, e o
Sri Lanka tem em Brasília a primeira representação diplomática daquele país
na América do Sul.
Houve três visitas oficiais de Chanceleres entre o Sri Lanka e o
Brasil: Ministro dos Negócios Estrangeiros Rohitha Bogollagama (2008),
Ministro das Relações Exteriores Antônio Patriota (2011) e Ministro dos
Negócios Estrangeiros G. L. Peiris (2013), ocasiões em que foram assinados os
seguintes acordos: Acordo Básico de Cooperação Técnica, Acordo sobre
Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomático, Oficial ou de
Serviço e Acordo sobre o Exercício de Atividade Remunerada por
Dependentes de Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e
Técnico, respectivamente.
Em 2012 o então Presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa,
visitou o Brasil por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
Cooperação
Por ocasião da visita ao Brasil do Chanceler do Sri Lanka, Rohitha
Bogollagama, em setembro de 2008, teve lugar a assinatura do Acordo-Quadro
de Cooperação Técnica bilateral, com foco nas seguintes áreas: (a) tecnologia,
produção e distribuição de biocombustíveis; (b) tecnologia, pesquisa, produção
e comercialização agropecuária; e (c) desenvolvimento de programas sociais.
Em 2009, o Brasil fez doação de US$50 mil para a compra de
vestuário para os deslocados internos, vítimas do combate aos Tigres Tâmeis.
Em julho do mesmo ano, o Governo brasileiro realizou doação ao Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) para apoio a
deslocados internos daquele país em decorrência do conflito civil. O montante
doado, no valor de 900 mil dólares, foi prioritariamente utilizado para auxiliar
no reassentamento e no abrigo de famílias deslocadas.
Em 2011, os Governos dos dois países começaram a analisar e
identificar as oportunidades de cooperação técnica sob o Acordo de 2008, que
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entrou em vigor em 2010. As áreas consideradas prioritárias pelo Sri Lanka
envolvem Programa de Controle de Dengue, Pecuária de Gado de Leite,
Gestão de Recursos Hídricos, Gestão de Florestas e Capacitação Técnica em
supressão do crime organizado.
Em 2012, o Brasil doou ao Programa Mundial de Alimentos
(PMA) 3.000 toneladas de arroz e 800 toneladas de feijão para distribuição no
Sri Lanka.
Assuntos consulares
A rede consular do Brasil no Sri Lanka é composta pelo Setor
Consular da Embaixada em Colombo. Estima-se que menos de 20 brasileiros
vivam no Sri Lanka.
Empréstimos e financiamentos oficiais
Não há registro de empréstimos ou financiamentos oficiais entre
Brasil e Sri Lanka.
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POLÍTICA INTERNA
O sistema presidencialista da República do Sri Lanka assemelha-se
ao modelo francês. O Presidente é eleito pela via direta, para mandato de seis
anos, e ocupa as funções de Chefe de Estado, Chefe de Governo e
Comandante-em-Chefe das Forças Armadas. O Parlamento do Sri Lanka é
unicameral, composto por 225 membros, com mandatos de seis anos.
Dois aspectos influenciam de modo essencial a dinâmica da cena
política do Sri Lanka: (a) a predominância de dois partidos políticos – o Partido
Nacional Unido (UNP) e o Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP), os quais
se alternam no poder, muitas vezes formando alianças com partidos menores; e
(b) a insatisfação da comunidade tâmil, de maioria hinduísta, com sua situação
social e política.
Em 1983, teve início conflito armado que opunha o Governo central
a grupos militantes radicais (Liberation Tigers of Tamil Eelam - LTTE, ou
Tigres Tâmeis) que aspiravam à independência das regiões Norte e Leste da
ilha. Em novembro de 2005, candidato pelo SLFP, Mahinda Rajapaksa foi
eleito Presidente da República, com apoio de partidos budistas e marxistas e
com o benefício do baixo comparecimento às urnas dos eleitores tâmeis.
Durante a campanha eleitoral, havia prometido assumir linha dura na relação
com os Tigres Tâmeis, o que de fato fez. Em 2009, o Exército do Sri Lanka
saiu-se vitorioso da guerra civil de mais de 25 anos contra os separatistas
tâmeis.
Mahinda Rajapaksa foi Presidente do Sri Lanka de novembro de
2005 a janeiro de 2015, quando foram realizadas eleições antecipadas no país.
Maithripala Sirisena saiu vencedor, tendo sido candidato comum da frente de
oposição e até então Ministro da Saúde do Governo Rajapaksa.
POLÍTICA EXTERNA
O Sri Lanka (ou Ceilão, como era conhecido até 1972), obteve
independência em 1947. Em 1948, tornou-se membro independente da
Comunidade Britânica de Nações e, no mesmo ano, ingressou na Organização
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das Nações Unidas. Tomou parte no Movimento dos Não Alinhados na ocasião
da criação do grupo.
O compromisso com os princípios do não alinhamento e as relações
com a Índia constituíram os fatores de maior peso na política externa do Sri
Lanka após sua independência. A proximidade geográfica entre os dois países,
separados pelo mar por uma distância de apenas 31 km, tornou inevitável o
interesse recíproco. De outra parte, sua posição insular permitiu-lhe manter
certo distanciamento em relação a outros vizinhos e poupou-o de questões de
fronteira.
Desde 1985 o país é um dos oito membros da Associação SulAsiática para a Cooperação Regional (SAARC). Após o término da guerra
civil, em 2009, o Sri Lanka vem ampliando seu leque de parcerias, buscando
obter ajuda para o enfrentamento da questão tâmil e a reconstrução da
infraestrutura do país.

ECONOMIA E COMÉRCIO
I – Panorama econômico
Nos últimos anos, o Sri Lanka tem obtido elevadas taxas de
crescimento real de sua economia. No biênio 2010-2011, por exemplo, o país
sustentou taxas de crescimento acima de 8% ao ano. Em 2012, o crescimento
da economia do Sri Lanka foi de 6,3% e, no ano seguinte, alcançou 7,3%. No
que se refere a 2014, a expansão da economia do Sri Lanka foi de 7,4%, índice
que elevou o PIB nominal do país ao patamar de US$ 74,588 bilhões. Para
alcançar tais índices, contribuem o bom desempenho do consumo privado,
crescimento do turismo receptivo, e as remessas de trabalhadores do Sri Lanka
no exterior. Os números poderiam ser ainda mais significativos, não fosse a
ocorrência de adversidades climáticas que prejudicaram a agricultura local nos
últimos anos. Mesmo ancorado neste longevo ciclo de crescimento, que
completou treze anos ao final de 2014, o PIB per capita do Sri Lanka ainda
pode ser considerado baixo, limitando-se a US$ 3,558 mil. Segundo recente
avaliação do FMI, de abril de 2015, o país deverá continuar mantendo fortes
índices de incremento no atual biênio, e poderá crescer em torno de 6.5% ao
ano em 2015-2016.
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II – Comércio exterior total
Entre 2005 e 2014, as exportações de bens do Sri Lanka cresceram
83% tendo em vista que passaram de US$ 6,160 bilhões, em 2005, para
alcançar US$ 11,295 bilhões, em 2014. Ainda no que tange ao ano passado,
foram os seguintes os principais destinos para a oferta exportável do Sri Lanka:
Estados Unidos (24,1% de participação no total geral); Reino Unido (9,9%);
Índia (6,5%); Itália (5,4%); Alemanha (4,5%); Bélgica (2,8%); Emirados
Árabes (2,6%). O Brasil, por seu turno, foi o 34º mercado de destino para as
mercadorias do Sri Lanka, uma vez que deteve representatividade de 0,5% no
total das exportações do Sri Lanka. No que concerne à sua estrutura, foram os
seguintes os principais grupos de produtos da exportação global do Sri Lanka
em 2014: artigos de vestuário (41,4% do total geral); café e chá (16,4%);
borracha e suas manufaturas (8,3%); ouro e pedras preciosas (3,4%);
combustíveis e lubrificantes (2,6%); máquinas e instrumentos elétricos (2,6%);
pescados (2,3%); frutas (2,3%).
Pelo lado da demanda, as importações assinalaram forte crescimento
de 132% ao longo dos últimos dez anos, uma vez que passaram de US$ 8,307
bilhões, em 2005, para atingir US$ 19,244 bilhões, em 2014. Foram os
seguintes os principais países supridores do Sri Lanka em 2014: Índia
(participação de 20,7% no total geral importado); China (17,7%); Emirados
Árabes (9,1%); Singapura (6,6%); Japão (4,9%); Malásia (3,7%); Indonésia
(3,1%). O Brasil foi o 26º supridor do Sri Lanka, alcançando participação de
0,7% no total das aquisições externas do Sri Lanka. Em relação à sua estrutura,
foram os seguintes os principais grupos de produtos da importação global do
Sri Lanka, em 2014: combustíveis e lubrificantes (22,8% do total); veículos e
autopeças (7,8%); máquinas e aparelhos mecânicos (7,2%); máquinas e
instrumentos elétricos (4,8%); tecidos de malha (3,7%); plástico e manufaturas
de plástico (3,6%); cereais (3,5%); cimento, gesso e sal (3,1%); algodão (3,0);
ferro fundido, ferro ou aço (3,0% do montante total).
A balança comercial é tradicionalmente deficitária, em patamares
que podem ser considerados elevados, haja vista a magnitude dos fluxos
comerciais do Sri Lanka. Em 2014, o déficit do Sri Lanka em transações
comerciais de bens atingiu o patamar de US$ 7,949 bilhões. É importante
salientar que o atual desaquecimento nas cotações internacionais de produtos
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da cadeia petrolífera tende a mitigar o déficit comercial do país, com
implicações positivas sobre a economia.
III – Comércio exterior bilateral
Entre 2005 e 2014, o comércio bilateral entre o Brasil e o Sri Lanka
cresceu 259%, passando de US$ 48,5 milhões para US$ 174,0 milhões,
respectivamente. Em 2014, o intercâmbio continuou registrando evolução
positiva, com expansão de 26,5% sobre o ano anterior. A corrente comercial é
majoritariamente composta pelo valor das exportações brasileiras. Por
conseguinte, o saldo das trocas tem sido favorável ao Brasil e, assim, nos
últimos três anos os superávits brasileiros, no comércio com o Sri Lanka foram
de: US$ 72,8 milhões (2012); US$ 43,7 milhões (2013); US$ 43,9 milhões
(2014). No acumulado até maio de 2015, o saldo favorável ao lado brasileiro
somou US$ 22,6 milhões, tendo o fluxo comercial atingido o nível de US$ 70,0
milhões, com crescimento de 24,1% sobre a mesma base homóloga do ano de
2014.
Nos últimos dez anos, as exportações para o Sri Lanka cresceram
190%, evoluindo de US$ 37,5 milhões em 2005, para US$ 108,9 milhões em
2014. Sobre 2013, as vendas registraram incremento de 20,2% em 2014, muito
influenciadas pelo fortalecimento nas exportações de açúcar, principal produto
da pauta. Entre janeiro e maio de 2015, as vendas brasileiras para o mercado do
Sri Lanka atingiram US$ 46,3 milhões. Foram os seguintes os principais
produtos exportados em 2014: i) açúcar (US$ 88,3 milhões; equivalentes a
81,6% do total geral); ii) farelo de soja, para alimentação animal (US$ 7,5
milhões; 7,8%); iii) borracha de isopreno (US$ 1,7 milhão; 1,5%); iv) gelatinas
(US$ 1,5 milhão; 1,4%); v) outras formas de amianto (US$ 1,4 milhão; 1,3%
do total.
Nos últimos dez anos as importações brasileiras originárias do Sri
Lanka experimentaram forte incremento de 495%, passando de US$ 10,9
milhões em 2005, para US$ 65,0 milhões em 2014. As aquisições cresceram
38,6% em 2014, se cotejadas com as cifras de 2013. O aumento em tela deu-se,
principalmente, pelo incremento nas aquisições de artigos de vestuário e
máquinas elétricas. Entre janeiro e maio de 2015, as importações atingiram
US$ 23,7 milhões, com discreta elevação (1,2%) sobre o mesmo período do
ano anterior. Os principais produtos adquiridos pelo Brasil no mercado do Sri
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Lanka, em 2014, foram: i) luvas de borracha vulcanizada (US$ 14,8 milhões,
equivalentes a 22,8% do total); ii) máquinas para trabalhar couros e peles (US$
7,7 milhões; 11,9%); iii) camisetas de malha US$ 4,1 milhões; 6,4%); iv)
protetores e bandas de rodagem (US$ 4,1 milhões; 6,4%); fios têxteis (US$ 4,1
milhões; 6,3%).
IV – Cruzamento estatístico entre as pautas de exportações e importações
O cruzamento estatístico entre a pauta exportadora brasileira e
importadora do Sri Lanka em 2014 identificou a existência de potenciais
oportunidades para as exportações de vários segmentos do setor produtivo
brasileiro. Os grupos de produtos brasileiros com maior potencial de inserção
no mercado local em 2014, foram os seguintes: i) automóveis; ii)
medicamentos; iii) leite em pó; iv) arroz; v) açúcar; vi) trigo; vii) farelo de
soja; viii) polietileno; (ix) óleo de palma; x) semimanufaturados de ferro e aço.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
1505 – Chegada dos portugueses a Colombo.
1815 – Tomada do poder sobre toda a ilha pelos britânicos. Trabalhadores tâmeis
do Sul da Índia são trazidos para trabalhar nas plantações de chá, café e coco.
1948 – Independência total do Ceilão.
1972 – O Ceilão passa a chamar-se Sri Lanka. O budismo torna-se a principal
religião do país.
1976 – Formação dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE). As tensões
intensificam-se em áreas dominadas por tâmeis ao Norte e ao Leste do país.
1983 – Para o LTTE, início da “Primeira Guerra da Pátria Tâmil”.
1987 – Confinamento do LTTE na cidade de Jaffna por Forças do governo.
Criação de novos Conselhos para as áreas Tâmeis, ao Norte e ao Leste do país.
Colombo solicita à Índia o envio de força de manutenção da paz.
1990 – Tropas indianas deixam o país após derrotas no Norte da ilha. Início da
“Segunda Guerra da Pátria Tâmil”.
1993 – Ataque a bomba, perpetrado pelo LTTE, mata o então Presidente
Premadasa.
1994 – Presidente Kumaratunga chega ao poder e promete encerrar a guerra civil.
Negociações de paz iniciam-se com o LTTE.
1995 – Deflagração da “Terceira Guerra da Pátria Tâmil”.
2002 – Cessar-fogo entre o Governo do Sri Lanka e os Tigres Tâmeis,
intermediado pela Noruega. Início do processo de desarmamento. Suspensão do
banimento dos Tigres Tâmeis pelo Governo.
2003 – Retirada das negociações pelos Tigres Tâmeis, mas cessar-fogo persiste.
2004 – Cisão no movimento dos Tigres Tâmeis provocada pelo Comandante
Karuna. Retomada do controle do Leste do país pelos Tigres. Ataque a bomba em
Colombo. Morte de mais de 30 mil pessoas por causa do tsunami.
2005 – Estado de Emergência após o assassinato do Ministro das Relações
Exteriores. Vitória de Mahinda Rajapaksa nas eleições presidenciais.
2006 – Reinício dos atentados e das hostilidades.
2007 – Captura da fortaleza dos Tigres Tâmeis, em Vakarai, no Leste por militares
cingaleses. Deslocamento de dezenas de milhares de civis nas áreas de conflito.
Remoção dos rebeldes de seu último reduto na selva do Leste (Thoppigala),
segundo o Governo do Sri Lanka.
2008 – Início de intensa campanha militar contra os rebeldes separatistas no
Norte. Perpetração de graves atentados terroristas em diferentes localidades,
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inclusive na capital. Pedido de retirada de todos os prestadores de ajuda
humanitária das áreas sob o domínio pelo Governo.
2009 – Tomada, pelo Governo, do último território controlado pelos Tigres e
morte de seu líder, Velupillai Prabhakaran. Abandono da luta armada pelo LTEE.
Captura do novo líder dos Tigres, Selavarasa Pathmanathan, no exterior.
- Suspensão do Sri Lanka do Sistema Geral de Preferências comerciais da União
Européia em razão das supostas violações de direitos humanos ocorridas naquele
país.
2010 – Reeleição do Presidente Mahinda Rajapaksa e prisão de seu principal
oponente, Gen. Sarath Fonseka, sob acusação de conspiração. Dissolução do
Parlamento pelo Presidente Rajapaksa. Início dos trabalhos da corte marcial que
julgará o General.
- Criação do Grupo de Peritos da ONU para investigar supostas violações de
direitos humanos no Sri Lanka. Manifestações de repulsa à decisão do SGNU pelo
Governo do Sri Lanka.
2011 - 1ª Conferência sobre Reconciliação Nacional. O governo anuncia censo
para auferir número de mortos durante ofensiva final do Exército contra os Tigres
Tâmeis.
- Eleições regionais. Eleições no norte do país pela primeira vez em quase trinta
anos.
2012 – Os Estados Unidos apresentam projetos de resolução sobre a questão dos
direitos humanos no Sri Lanka, durante 19ª Convenção do Conselho de Direitos
Humanos da ONU.
2015 – Maithripala Sirisena é eleito Presidente do Sri Lanka nas eleições
realizadas em janeiro, em disputa com Mahinda Rajapaksa, que governava o país
desde 2005.
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CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS

1960 - Estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Sri Lanka e
abertura da Embaixada Não Residente em Colombo, cumulativa com Nova Délhi.
1961 - Abertura da Embaixada Residente em Colombo.
1967 - Suspensão das atividades da Embaixada do Brasil em Colombo. Retorno à
cumulatividade com Nova Délhi.
1969 - Criação do Consulado Honorário do Brasil em Colombo.
1998 - Visita ao Brasil do Ministro da Justiça, dos Assuntos Constitucionais, dos
Assuntos Étnicos e da Integração do Sri Lanka, Professor G. L. Peiris.
2001 - Abertura da Embaixada do Sri Lanka em Brasília.
2004 - Participação da Presidenta do Sri Lanka, Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga, na Reunião de Líderes Mundiais para a Ação Contra a Fome e a
Pobreza, em Nova York, a convite do Presidente Lula.
- Brasil encaminha ajuda humanitária às vítimas do tsunami, em dezembro.
2005 - Visita ao Brasil do Ministro da Ciência e Tecnologia do Sri Lanka, Tissa
Vitarana.
- Visita ao Sri Lanka do Enviado Especial do Presidente da República e então
Embaixador em Nova Délhi, José Vicente Pimentel.
- Publicado Decreto de criação da Embaixada do Brasil em Colombo.
2007 - Visita ao Sri Lanka do Assessor Especial para a Ásia, Embaixador João
Gualberto Marques Porto.
- Encontro bilateral do Ministro das Relações Exteriores com o Chanceler do Sri
Lanka, Rohitha Bogollagama, à margem da 62a Assembleia Geral das Nações
Unidas.
- Em dezembro, reinício das atividades da Embaixada do Brasil em Colombo.
2008 - Encontro entre os Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Mahinda
Rajapaksa à margem da Conferência de Alto Nível da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) sobre Segurança Alimentar, em
Roma.
- Missão técnica do Ministério da Agricultura do Sri Lanka ao Brasil para
conhecer a experiência brasileira em pesquisa agropecuária.
- Visita oficial ao Brasil do Chanceler Rohitha Bogollagama, acompanhado pelo
Ministro do Desenvolvimento da Habitação, Geethanjana Gunawardena.
2010 - O Governo brasileiro doa 900 mil dólares ao Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) para apoio a deslocados internos.
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2011 - O ex-Primeiro Ministro Ratnasiri Wickramanayaka participa da cerimônia
de posse da Presidenta Dilma Rousseff.
- Visita oficial ao Sri Lanka do Ministro das Relações Exteriores Antônio de
Aguiar Patriota.
2012 – O Presidente Mahinda Rajapaksa realiza visita ao Brasil por ocasião da
Conferência Rio+20, em junho.
2013 – Visita do Chanceler G. L. Peiris ao Brasil, em fevereiro.
2014 – Visita ao Brasil do Ministro do Desenvolvimento da Indústria Açucareira
do Sri Lanka, Sr. Lakshman Senewiratne, na capacidade de Enviado Especial para
Direitos Humanos do Presidente Rajapaksa, recebido pelo Ministro das Relações
Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado.
- Visita ao Brasil do Secretário de Defesa e Planejamento Urbano do Sri Lanka,
Gotabaya Rajapaksa.
- Participação de militares brasileiros na quinta edição do exercício militar
CORMORANT.
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ATOS BILATERAIS

Título

Data da
celebração

Entrada Publicação
em vigor (D.O.U.)

Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
República Democrática Socialista do Sri
Lanka sobre o Exercício de Atividade
Remunerada por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico

08/02/2013

Em tramitação
no Poder Executivo

Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista do Sri Lanka sobre
Isenção de Vistos para Portadores de
Passaportes Diplomático, Oficial e de
Serviço

07/03/2011 17/02/2012 13/02/2012

Acordo Básico de Cooperação Técnica
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
Democrática Socialista do Sri Lanka

16/09/2008 10/06/2010 26/08/2010
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DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS
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Principais Indicadores Econômicos do Sri Lanka
2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2016(1)

Crescimento real (%)

6,34%

7,30%

7,40%

6,50%

6,50%

PIB nominal (US$ bilhões)

59,38

67,45

74,59

80,59

87,46

PIB nominal "per capita" (US$)

2.874

3.239

3.558

3.818

4.115

183,25

199,55

217,45

233,64

252,55

PIB PPP "per capita" (US$)

8.870

9.584

10.372

11.069

11.884

População (milhões de habitantes)

20,66

20,82

20,96

21,11

21,25

Desemprego (%)

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

Inflação (%)

9,20%

4,69%

2,10%

3,23%

3,63%

Saldo em transações correntes (US$ bilhões)

-3,98

-2,61

-2,79

-1,64

-2,28

Dívida externa (US$ bilhões)

23,52

25,17

25,48

25,93

27,29

127,16

130,75

131,98

134,30

134,87

PIB PPP (US$ bilhões)

Câmbio (SLRs / US$)

(1)

2016

2012

Indicador

(1)

Origem do PIB (2014 estimativa)
Agricultura

10,2%

Indústria

33,1%

Serviços

56,7%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nas seguintes publicações: (1) EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report May 2015; (2)
IMF - World Economic Outlook Database, April 2015.
(1) Estimativas FMI e EIU.

Crescimento real do PIB (%)
8,00%

0,00

Saldo em transações correntes
(US$ bilhões)
2012

2013

2014

2015

2016

-1,00
-2,00

6,00%

-3,00
-4,00
4,00%
2012

2013

2014

2015

2016

-5,00

Inflação (%)

Desemprego (%)

10,00%
8,00%
6,00%

4,00%
2,00%
0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2012

2013

2014

2015

2016
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Evolução do Comércio Exterior do Sri Lanka
US$ milhões

2009

2010

2011

2012

Exportações

2013

2014

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2005

6.160

2006

2013

Intercâmbio
comercial

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

12,7%

8.307

5,8%

14.467

8,6%

-2.147

6.760

9,7%

9.773

17,6%

16.533

14,3%

-3.013

2007

7.661

13,3%

11.386

16,5%

19.047

15,2%

-3.724

2008

8.177

6,7%

13.629

19,7%

21.806

14,5%

-5.452

2009

7.121

-12,9%

9.432

-30,8%

16.553

-24,1%

-2.310

2010

8.304

51,9%

12.354

57,3%

20.658

55,1%

-4.050

2011

10.011

20,6%

19.696

59,4%

29.708

43,8%

-9.685

2012

9.370

-6,4%

17.885

-9,2%

27.255

-8,3%

-8.515

2013

10.005

6,8%

17.931

0,3%

27.936

2,5%

-7.926

2014

11.295

12,9%

19.244

7,3%

30.540

9,3%

-7.949

Var. %
2005-2014

83,4%

---

131,7%

---

111,1%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Direção das Exportações do Sri Lanka
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Estados Unidos

2.723

24,1%

Reino Unido

1.118

9,9%

Índia

733

6,5%

Itália

615

5,4%

Alemanha

504

4,5%

Bélgica

319

2,8%

Emirados Árabes Unidos

294

2,6%

França

281

2,5%

Rússia

274

2,4%

Turquia

260

2,3%

55

0,5%

Subtotal

7.176

63,5%

Outros países

4.119

36,5%

11.295

100,0%

Descrição

...

Brasil (34ª posição)

Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.

10 principais destinos das exportações
Estados Unidos

24,1%

Reino Unido

9,9%

Índia

6,5%

Itália

5,4%

Alemanha

4,5%

Bélgica

2,8%

Emirados Árabes
Unidos

2,6%

França

2,5%

Rússia

2,4%

Turquia

2,3%
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Origem das Importações do Sri Lanka
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Índia

3.978

20,7%

China

3.414

17,7%

Emirados Árabes Unidos

1.756

9,1%

Cingapura

1.270

6,6%

Japão

941

4,9%

Malásia

716

3,7%

Indonésia

591

3,1%

Estados Unidos

493

2,6%

Tailândia

462

2,4%

Taiwan

443

2,3%

130

0,7%

14.194

73,8%

5.051

26,2%

19.244

100,0%

Descrição

...

Brasil (26ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.

10 principais origens das importações

Índia

20,7%

China

17,7%

Emirados Árabes
Unidos

9,1%

Cingapura

6,6%

Japão
Malásia
Indonésia

4,9%
3,7%

3,1%

Estados Unidos

2,6%

Tailândia

2,4%

Taiwan

2,3%
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Composição das exportações do Sri Lanka
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Vestuário de malha

2.624

23,2%

Vestuário exceto de malha

2.057

18,2%

Café, chá, mate

1.851

16,4%

Borracha

936

8,3%

Ouro e pedras preciosas

388

3,4%

Combustíveis

295

2,6%

Máquinas elétricas

293

2,6%

Pescados

265

2,3%

Frutas

261

2,3%

Fibras têxteis vegetais

138

1,2%

Subtotal

9.108

80,6%

Outros

2.187

19,4%

11.295

100,0%

Descrição

Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.

10 principais grupos de produtos exportados

Fibras têxteis vegetais
1,2%
Frutas
2,3%

Outros
19,4%

Vestuário de malha
23,2%

Pescados
2,3%

Máquinas elétricas
2,6%

Combustíveis
2,6%
Vestuário exceto de malha
18,2%

Ouro e pedras preciosas
3,4%
Borracha
8,3%

Café, chá, mate
16,4%
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Composição das importações do Sri Lanka
US$ milhões

2014

Part.%
no total

Combustíveis

4.397

22,8%

Automóveis

1.496

7,8%

Máquinas mecânicas

1.388

7,2%

Máquinas elétricas

927

4,8%

Tecidos de malha

721

3,7%

Plásticos

701

3,6%

Cereais

682

3,5%

Sal, enxofre, pedras e cimento

590

3,1%

Algodão

582

3,0%

Ferro e aço

568

3,0%

12.052

62,6%

7.192

37,4%

19.244

100,0%

Descrição

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.

10 principais grupos de produtos importados
Combustíveis
22,8%
Outros
37,4%

Automóveis
7,8%

Máquinas mecânicas
7,2%

Ferro e aço
3,0%

Algodão
3,0%

Máquinas elétricas
4,8%

Sal, enxofre, pedras e
cimento
3,1%

Cereais
3,5%

Plásticos
3,6%

Tecidos de malha
3,7%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Sri Lanka
US$ mil, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

2005

37.562

16,5%

0,03%

10.935

72,2%

0,01%

48.496

25,7%

0,03%

26.627

2006

75.997

102,3%

0,06%

12.415

95,6%

0,01%

88.412

82,3%

0,04%

63.582

2007

12.122

-84,0%

0,01%

17.152

38,1%

0,01%

29.273

-66,9%

0,01%

-5.030

2008

21.832

80,1%

0,01%

22.805

33,0%

0,01%

44.637

52,5%

0,01%

-973

2009

91.174

317,6%

0,06%

18.116

-20,6%

0,01%

109.290

144,8%

0,04%

73.058

2010

110.303

21,0%

0,05%

23.728

31,0%

0,01%

134.031

22,6%

0,03%

86.575

2011

45.783

-58,5%

0,02%

29.883

25,9%

0,02%

75.666

-43,5%

0,02%

15.900

2012

120.380

162,9%

0,05%

47.580

59,2%

0,02%

167.960

122,0%

0,04%

72.801

2013

90.610

-24,7%

0,04%

46.929

-1,4%

0,02%

137.540

-18,1%

0,03%

43.681

2014

108.945

20,2%

0,05%

65.038

38,6%

0,03%

173.983

26,5%

0,04%

43.906

2015 (jan-mai)

46.343

40,4%

0,06%

23.700

1,2%

0,03%

70.043

24,1%

0,05%

22.643

---

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

190,0%

---

---

494,8%

Part. % Saldo
no total
do Brasil

258,8%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

200.000

180.000
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Intercâmbio Comercial
Saldo
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80.000
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0
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-20.000
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Part. % do Brasil no Comércio do Sri Lanka
US$ mil
Descrição

Exportações do Brasil para o Sri Lanka (X1)
Importações totais do Sri Lanka (M1)

(1)

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
2010/2014

110.303

45.783

120.380

90.610

108.945

-1,2%

12.353.708 19.696.480 17.884.922 17.930.809 19.244.461

55,8%

Part. % (X1 / M1)

0,89%

0,23%

0,67%

0,51%

0,57%

-36,6%

Importações do Brasil originárias do Sri Lanka (M2)

23.728

29.883

47.580

46.929

65.038

174,1%

Exportações totais do Sri Lanka (X2)

8.304.052 10.011.282 9.369.784 10.004.879 11.295.486

Part. % (M2 / X2)

0,29%

0,30%

0,51%

0,47%

0,58%

36,0%
101,5%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Maio de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também por
diferentes metodologias de cálculo.

1,00%

Part. % (X1 / M1)

0,90%

Part. % (M2 / X2)

0,80%
0,70%
0,60%
0,50%

0,40%
0,30%
0,20%
0,10%

0,00%
2010

2011

2012

2013

2014
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Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ mil
Comparativo 2014 com 2013

Exportações brasileiras
Manufaturados

Semimanufaturados

Básicos

93.530

2014

4.599
10.800

84.319
2013

5.252
1.016

Importações brasileiras
Manufaturados

Semimanufaturados

Básicos

60.812
2014

0
4.227

45.987

2013

0
942

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.
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Composição das exportações brasileiras para o Sri Lanka
US$ mil, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

109.395

90,9%

78.923

87,1%

88.939

81,6%

Farelo de soja

330

0,3%

631

0,7%

8.461

7,8%

Peles e couros

1.498

1,2%

1.443

1,6%

1.911

1,8%

Borracha

3.495

2,9%

3.697

4,1%

1.744

1,6%

Amidos e féculas

1.357

1,1%

1.113

1,2%

1.521

1,4%

Sal, enxofre, pedras, cimento

1.035

0,9%

501

0,6%

1.429

1,3%

Máquinas mecânicas

141

0,1%

1.221

1,3%

957

0,9%

Papel

15

0,0%

24

0,0%

680

0,6%

Carnes

184

0,2%

138

0,2%

390

0,4%

Algodão

100

0,1%

872

1,0%

367

0,3%

117.550

97,6%

88.563

97,7%

106.399

97,7%

2.830

2,4%

2.047

2,3%

2.546

2,3%

120.380

100,0%

90.610

100,0%

108.945

100,0%

Açúcar

Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Açúcar

81,6%

Farelo de soja

7,8%

Peles e couros

1,8%

Borracha

1,6%

Amidos e féculas

1,4%

Sal, enxofre, pedras,
cimento

1,3%

Máquinas mecânicas

0,9%

Papel

0,6%

Carnes

0,4%

Algodão

0,3%
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Composição das importações brasileiras originárias do Sri Lanka
US$ mil, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

23.469

49,3%

28.205

60,1%

25.312

38,9%

Vestuário de malha

4.736

10,0%

7.009

14,9%

11.735

18,0%

Máquinas elétricas

319

0,7%

150

0,3%

8.940

13,7%

4.108

8,6%

3.530

7,5%

6.385

9,8%

10.410

21,9%

3.224

6,9%

4.094

6,3%

1.314

2,8%

294

0,6%

3.404

5,2%

Instrumentos de precisão

411

0,9%

1.186

2,5%

1.089

1,7%

Plásticos

620

1,3%

840

1,8%

921

1,4%

Diversos inds químicas

230

0,5%

637

1,4%

914

1,4%

Máquinas mecânicas

970

2,0%

533

1,1%

751

1,2%

46.587

97,9%

45.608

97,2%

63.545

97,7%

993

2,1%

1.321

2,8%

1.493

2,3%

47.580

100,0%

46.929

100,0%

65.038

100,0%

Borracha

Vestuário exceto de malha
Fibras sintéticas
Frutas

Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Borracha

38,9%

Vestuário de malha

18,0%

Máquinas elétricas

13,7%

Vestuário exceto de
malha

9,8%

Fibras sintéticas

6,3%

Frutas

5,2%

Instrumentos de
precisão

1,7%

Plásticos

1,4%

Diversos inds
químicas

1,4%

Máquinas mecânicas

1,2%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ mil, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
(jan-mai) no total (jan-mai) no total

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015

Exportações
Açúcar

25.798

78,1%

41.082

88,6%

Borracha

574

1,7%

1.148

2,5%

Algodão

0

0,0%

1.022

2,2%

Peles

648

2,0%

728

1,6%

Algodão

Matérias albuminóides

728
643

Borracha

671

2,0%

643

1,4%

Peles

2.500

7,6%

357

0,8%

Matérias albuminóides

Papel

200

0,6%

197

0,4%

Ouro e pedras preciosas

91

0,3%

153

0,3%

Farelo de soja

41.082

Açúcar
1.148

1.022

Farelo de soja

357
197

Carnes

172

0,5%

141

0,3%

Papel

Máquinas mecânicas

369

1,1%

135

0,3%

Ouro e pedras preciosas

153

31.023

94,0%

45.606

98,4%

Carnes

141

1.991

6,0%

737

1,6%

Máquinas mecânicas

135

33.015

100,0%

46.343

100,0%

Subtotal
Outros produtos
Total

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Borracha

10.465

44,7%

11.169

47,1%

Vestuário de malha

5.400

23,1%

4.501

19,0%

Vestuário exceto de malha

2.682

11,5%

2.780

11,7%

Fibras sintéticas/artificiais

969

4,1%

2.602

11,0%

Vestuário exceto de
malha

Máquinas elétricas

51

0,2%

672

2,8%

Fibras
sintéticas/artificiais

Plásticos

533

2,3%

515

2,2%

Máquinas elétricas

Instrumentos de precisão

303

1,3%

489

2,1%

2.602
672

489

269

1,2%

223

0,9%

61

0,3%

163

0,7%

Instrumentos de precisão

Tecidos especiais

31

0,1%

156

0,7%

Diversos inds químicas

20.764

88,7%

23.269

98,2%

2.649

11,3%

431

1,8%

23.413

100,0%

23.700

100,0%

Total

2.780

515

Diversos inds químicas

Outros produtos

4.501

Plásticos

Produtos cerâmicos

Subtotal

11.169

Borracha
Vestuário de malha

223

Produtos cerâmicos

163

Tecidos especiais

156

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Departamento da Ásia Central, Meridional e Oceania
Divisão da Ásia Meridional

MALDIVAS

INFORMAÇÃO OSTENSIVA
Junho de 2015
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DADOS BÁSICOS SOBRE AS MALDIVAS
NOME OFICIAL

República das Maldivas

CAPITAL

Malé

ÁREA

298 km²

POPULAÇÃO (2010)

393.595 habitantes

IDIOMA OFICIAL

Maldivense (divehi)

PRINCIPAIS RELIGIÕES

Islamismo (98,4%, religião oficial)

SISTEMA DE GOVERNO

CHEFE DE ESTADO E DE
GOVERNO

República presidencialista
Conselho do Povo (Rayyithunge Majlis); parlamento
unicameral, composto por 85 membros, dos quais
77 são eleitos diretamente para mandatos de 5 anos
e 8 são nomeados pelo Presidente da República.
Presidente Abdulla Yameen Abdul Gayoom (desde
17 de novembro de 2013)

CHANCELER

Dunya Maumoon (desde 17 de novembro de 2013)

PIB NOMINAL (2014)

US$ 2,405 bilhões

PIB (PARIDADE DE PODER DE
COMPRA - PPP)

US$ 4,254 bilhões

PIB PER CAPITA

US$ 7.030 (FMI, 2015)

PODER LEGISLATIVO

PIB PPP PER CAPITA

US$ 12.435 (FMI, 2015)

Variação do PIB

4,4% (2014); 3,7% (2013); 0,8% (2012)

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO (IDH)

0,698 (103ª posição entre 185 países) (PNUD,
relatório de 2014)

EXPECTATIVA DE VIDA

77,9 anos (PNUD, relatório de 2014)

ALFABETIZAÇÃO

98,4%

UNIDADE MONETÁRIA

Rupia maldiva
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INTERCÂMBIO BILATERAL BRASIL-MALDIVAS (US$ milhões, FOB)
(Fonte: MDIC)
Brasil 
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012
2013 2014
Maldivas
Intercâmbio 2,382 3,648 8,552 8,939 10,481 13,455 11,958 16,914 14,825
Exportações
Importações

2,381 3,631 8,551 8,931 10,466 13,454 11,956 16,909 14,821
0,001 0,017 0,000 0,008 0,014 0,000 0,001 0,004 0,003

Saldo

2,380 3,613 8,551 8,923 10,452 13,453 11,955 16,905 14,817
Informação elaborada em 4 de junho de 2015, por HFP. Revisada por PAVJ e MCDC.

Perfis Biográficos

Abdulla Yameen Abdul Gayoom
Presidente da República

Abdulla Yameen Abdul Gayoom nasceu em 1959, em Malé. É irmão
de Maumoon Abdul Gayoom, que presidiu as Maldivas de 1978 a 2008.
Estudou administração na Universidade Americana de Beirute e concluiu
mestrado em Políticas Públicas na Claremont Graduate University (Califórnia).
Foi líder da minoria no Parlamento por quatro mandatos sucessivos,
desde 1993. Além de sua carreira política, Yameen serviu como líder
comunitário em Machchangolhi, região administrativa de Malé. Ajudou 37a
fundar a Aliança do Povo, partido que deixou, em 2010, para ingressar no
Partido Progressista das Maldivas. Desde então, serviu como líder da bancada

do partido no Parlamento. Assumiu como presidente em 17 de novembro de
2013.
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Dunya Maumoon
Ministra dos Negócios Estrangeiros

Dunya Maumoon nasceu em 1970. É filha de Maumoon Abdul
Gayoom, que presidiu as Maldivas entre 1978 e 2008, e sobrinha do atual
Presidente, Abdulla Yameen Abdul Gayoom. Graduou-se em Antropologia
Social pela Universidade de Cambridge e completou seu mestrado pela London
School of Economics, em 1996, com estudo sobre o papel das mulheres no Islã.
Entre 1998 e 2006, trabalhou no Fundo das Nações Unidas para
Atividades Populacionais (UNFPA). Em 2007, assumiu como Vice-Ministra da
Chancelaria Maldiva, conferindo ênfase a temas ambientais. Dois anos mais
tarde, engajou-se no Partido Popular das Maldivas, atual Partido Progressista
das Maldivas, o mesmo de seu pai. Em fevereiro de 2012, assumiu como
Ministra Parlamentar para as Relações Exteriores do Presidente Mohamed
Waheed Hassan. Em 17 de novembro do ano seguinte, assumiu o cargo de
Ministra dos Negócios Estrangeiros no Governo do Presidente Yameen Abdul
Gayoom.
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RELAÇÕES BILATERAIS

Os primeiros registros de gestões para o estabelecimento de relações
diplomáticas entre o Brasil e as Maldivas datam de 1988, quando o então
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Abreu Sodré, encaminhou ao
Presidente da República projeto de Decreto que criava a Embaixada do Brasil
nas Ilhas Maldivas, cumulativa com a Embaixada em Nova Délhi. Em
setembro daquele ano, os dois países estabeleceram relações diplomáticas, por
meio de comunicado conjunto assinado por seus representantes permanentes
junto à Organização das Nações Unidas. O Decreto nº 7.192, de 1º de junho de
2010, transferiu a cumulatividade da Embaixada do Brasil em Malé, na
República das Maldivas, para a Embaixada em Colombo, no Sri Lanka.
Em 2005, as Maldivas copatrocinaram o anteprojeto de resolução do
G-4 e apoiaram a candidatura do Brasil a um assento permanente em um
Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado.
O então Presidente das Maldivas, Mohamed Waheed, visitou o Brasil
em junho de 2012, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável – Rio+20. Paralelamente à Rio+20, o Presidente
do Parlamento das Maldivas, Abdulla Shashid, participou da I Cúpula Mundial
dos Legisladores.
O turismo apresenta-se como uma das áreas potenciais de cooperação
bilateral, na medida em que as Maldivas constituem polo turístico sul-asiático e
recebem número crescente de turistas brasileiros. Outra modalidade de
cooperação com o Brasil reside no âmbito da agenda política multilateral: as
Maldivas, um arquipélago com relevo de baixíssima altitude, têm participado
ativamente em discussões sobre meio ambiente, de modo geral, e sobre mudança
do clima, em particular.

Assuntos consulares
A rede consular do Brasil nas Maldivas é composta pelo Setor
Consular da Embaixada em Colombo. Não há registro de cidadãos brasileiros
residentes nas Maldivas.
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Empréstimos e financiamentos oficiais
Não há registo de empréstimos ou financiamentos oficiais entre
Brasil e Maldivas.

POLÍTICA INTERNA

A República das Maldivas é um Estado com população
predominantemente islâmica, da vertente sunita. O país tornou-se independente
do Reino Unido, em 1965. Três anos depois, tornou-se uma República. O
Poder Legislativo, denominado Conselho do Povo (Rayyithunge Majlis), é
unicameral; de seus 85 membros, 77 são eleitos diretamente, para mandato de
cinco anos, e oito são designados pelo Presidente da República, para mandatos
de igual duração. O Presidente da República é escolhido em eleições diretas
multipartidárias.
Maumoon Abdul Gayoom recebeu, desde 1978, seis indicações
seguidas do Parlamento para ocupar o cargo de Presidente, que ocupou por 30
anos. Liderança religiosa muçulmana, Gayoom era, em 2008, o Chefe de
Estado e de Governo há mais tempo no poder na Ásia.
Durante o período em que esteve à frente da política maldiva,
Gayoom incentivou a transformação do país de polo pesqueiro a centro
turístico. Pelo menos 40% do PIB das Maldivas provêm de atividades
relacionadas ao turismo de luxo. Em 2003, após protestos populares por
reformas constitucionais e pela libertação de presos políticos, iniciou-se
processo reformista. Uma iniciativa nesse sentido foi a criação, naquele ano, da
Comissão de Direitos Humanos das Maldivas. Em junho de 2005, autorizou-se
a criação de partidos políticos.
Em junho de 2008, a Assembleia Constituinte finalizou a revisão da
Constituição. Entre as novas normas, destacam-se a limitação de mandatos para
a Presidência da República, a remoção das barreiras de gênero para as eleições,
a criação de Corte Suprema e a separação entre os Poderes.
A primeira eleição presidencial da história das Maldivas ocorreu em
outubro de 2008, com a vitória de Mohamed Nasheed, em segundo turno, sob a
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legenda do Partido Democrático das Maldivas (PDM). No início de 2012, em
contexto de crise institucional, M. Nasheed renunciou à Presidência. Apesar de
esforços internacionais, não foi alcançado entendimento político sobre
formação de governo de coalizão e convocação de eleições antecipadas para o
final de 2012. Ao fim de 2013, realizaram-se novas eleições nas Maldivas.
Abdullah Yameen Gayoom foi eleito Presidente da República, em segundo
turno, assumindo o cargo no dia seguinte às eleições, em 17 de novembro.

POLÍTICA EXTERNA

A República das Maldivas é o menor país asiático. Composta por
1.190 ilhas (198 das quais são habitadas) a sudoeste de Sri Lanka, ocupa lugar
estratégico ao longo das principais rotas marítimas no Oceano Índico.
O país tornou-se membro pleno das Nações Unidas em setembro de
1965. Em 1976, ingressou no Movimento Não Alinhado (MNA), participando
também da Organização da Conferência Islâmica, do G-77, da Aliança de
Pequenos Estados Insulares (AOSIS) e da Comunidade Britânica de Nações. É
um dos oito membros da Associação Sul-Asiática de Cooperação Regional
(SAARC), tendo sediado as Reuniões de Cúpula do grupo em 1990, 1997 e
2011. As Maldivas também pertencem ao grupo informal dos Pequenos
Estados Insulares em Desenvolvimento (Small Island Developing States –
SIDS), em prol do qual propôs, junto ao Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas (ECOSOC), resolução que o reconheça oficialmente no âmbito
do Sistema ONU.
Cerca de 80% do território maldivo encontram-se a menos de um
metro acima do nível do mar, podendo ser inundado no caso de elevação das
águas. Em abril de 1987, grandes ondas provocaram inundações nas Maldivas,
cobrindo a maior parte da Capital e das ilhas próximas. Em dezembro de 2004,
o tsunami que atingiu o Sul da Ásia provocou grande destruição e mortes no
país. Esses eventos aumentam a preocupação com a mudança do clima. Como
consequência, as Maldivas têm desempenhado protagonismo crescente nos
foros multilaterais que tratam de questões relacionadas a meio ambiente e
aquecimento global. O país é signatário das Convenções sobre Biodiversidade
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e Proteção da Camada de Ozônio, assinou o Protocolo de Quioto sobre
Mudança do Clima e defende o respeito ao Direito do Mar.
As Maldivas mantêm nove embaixadas no exterior, sediadas em
Singapura, Colombo, Islamabade, Kuala Lumpur, Londres, Nova Délhi,
Pequim, Riade e Tóquio, além de missões junto à União Europeia, em
Bruxelas, e junto às Nações Unidas, em Nova York e em Genebra. Encontra-se
em processo de conclusão a abertura de Embaixada residente em Washington.
Bangladeche, China, Índia, Paquistão e Sri Lanka têm Embaixadores residentes
em Malé, e há, nas Maldivas, consulados da Alemanha, Dinamarca, Noruega,
Reino Unido, Suécia e Turquia.
Em termos bilaterais, as Maldivas mantêm relações mais próximas
com seus vizinhos Índia e Sri Lanka, com os quais compartilham a necessidade
de encontrar soluções para problemas como pirataria e poluição marítima.
Aproximam-nas do Sri Lanka, ainda, a língua (a língua maldivense ou divehi,
idioma nacional maldivo, é bastante próximo do cingalês, língua nacional do
Sri Lanka) e o comércio (o Sri Lanka é um dos principais parceiros comerciais
das Maldivas). Muitas das operadoras do turismo direcionado ao arquipélago
se baseiam no território do Sri Lanka. O Sri Lanka destaca-se como principal
destino de estudantes maldivos, tanto para o ensino fundamental e básico
quanto para o superior. Estima-se que entre oito mil e dez mil maldivos vivam
no país, boa parte dos quais estudantes ou turistas em tratamento médico.
ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS

I – Panorama econômico
A economia das Maldivas recuperou-se rapidamente dos efeitos
recessivos da crise financeira internacional de 2009 e, assim, logrou
crescimento de 7,1% em 2010 e de 6,5% em 2011. Em 2012 o arrefecimento
da economia local levou o crescimento maldivo a limitar-se a 1,3%. No ano
seguinte, o país retomou sua trajetória de crescimento, tendo registrado
significativo crescimento de 4,7%. O PIB nominal das Maldivas alcançou o
nível de US$ 2,854 bilhões em 2014, o que significou incremento real de 5,0%
sobre o ano anterior. Por conseguinte, o PIB per capita local atingiu 8,342 mil.
Segundo recente avaliação do FMI, de abril de 2015, o país deverá continuar
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sustentando taxas positivas de crescimento no atual biênio. A previsão é de que
a economia maldiva alcance expansão de 4,9% neste ano e de 3,9% em 2016.
O turismo receptivo é a principal atividade da economia maldiva, e
desempenha um papel importante na obtenção das receitas em divisas e
geração de empregos no país, chegando a responder por 28% do PIB e mais de
60% das receitas cambiais. O setor industrial, ainda incipiente, é composto
principalmente pela produção de vestuário, construção de barcos e artesanato.
II – Comércio exterior total
Ao longo dos últimos dez anos, a exportação maldiva de bens
cresceu 42%, passando de US$ 154 milhões em 2005 para US$ 218 milhões
em 2014. Ainda no que tange ao ano passado, os cinco principais destinos para
a oferta exportável do país foram: Tailândia (18,1% de participação no total
geral); Estados Unidos (15,7%); França (15,4%); Japão (7,2%); Alemanha
(7,2%). O Brasil, por seu turno, foi o 53º mercado de destino, com participação
muito discreta. Em relação à composição da pauta de exportações, foram os
seguintes os principais grupos de produtos vendidos pelo país em 2014:
pescados (82,2% do total geral); preparações de carnes (8,5%); cereais (1,4%).
A pauta ofertada ainda carece da presença de itens de maior intensidade
tecnológica, refletindo as limitações da base econômica local.
Em relação à demanda, as importações das Maldivas cresceram 68%
nos últimos dez anos, e passaram de US$ 745 milhões em 2005, para US$
1,254 bilhão em 2014. Os principais países supridores das importações das
Maldivas em 2014 foram: Singapura (participação de 22,3% no total); Índia
(11,1%); Malásia (10,3%); China (8,3%); Sri Lanka (7,8%); Tailândia (6,8%);
Alemanha (2,8%). O Brasil foi o 18º supridor, alcançando participação de
1,2%. No que tange à sua composição, foram os seguintes os principais grupos
de produtos da pauta de importações globais do país em 2014: combustíveis e
lubrificantes (12,4% do total); máquinas e aparelhos mecânicos (11,4%);
máquinas e instrumentos elétricos (8,4%); aeronaves, partes e peças (4,6%);
plástico e manufaturas de plástico (3,8%); móveis (3,5%); madeira e carvão
vegetal (3,5%); leite, lacticínios, ovos e mel (2,6%); bebidas (2,4%); obras de
ferro ou aço (2,4%). A pauta adquirida mostra predominância de itens
manufaturados.
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A balança comercial é estruturalmente deficitária, em patamares
relativamente elevados, em comparação com a magnitude dos fluxos
comerciais maldivos totais. Por outro lado, em 2014 o déficit do país em
transações comerciais limitou-se a US$ 1,035 bilhão, uma queda de 34% em
relação ao déficit de 2013. É válido notar que o atual desaquecimento nas
cotações internacionais de produtos da cadeia petrolífera tende a mitigar o
déficit comercial do país, com implicações positivas sobre a economia local.
III – Comércio exterior bilateral
Entre 2005 e 2014 o comércio bilateral entre o Brasil e as Maldivas
cresceu 630%, uma vez que passou de US$ 2,0 milhões para US$ 14,8
milhões, respectivamente. Em 2014, porém, o intercâmbio sofreu decréscimo
de 12,3% refletindo a queda que se verificou pelo lado das exportações
brasileiras, que respondem pela maior parte dos fluxos comerciais. Em vista,
sobretudo, da limitação que se observa em relação à demanda brasileira, o
saldo comercial entre os dois países tem sido favorável ao Brasil. Assim, no
último triênio assinalaram-se os seguintes superávits: US$ 11,9 milhões
(2012); US$ 16,9 milhões (2013); US$ 14,8 milhões (2014). No acumulado até
maio de 2015, o saldo favorável ao lado brasileiro somou US$ 4,5 milhões,
tendo o fluxo comercial, na prática, se limitado ao valor das exportações
brasileiras para o país.
Nos últimos dez anos, as exportações brasileiras para o mercado
maldivo cresceram 631%, evoluindo de US$ 2,0 milhões em 2005, para US$
14,8 milhões em 2014. Sobre 2013, contudo, as vendas registraram decréscimo
de 12,3% em 2014, muito influenciadas pela retração que se observou nos
embarques de carnes e miudezas comestíveis. Entre janeiro e maio de 2015, as
vendas brasileiras para o mercado maldivo limitaram-se a US$ 4,5 milhões,
cifra que significou redução de 14,5% sobre os valores exportados na mesma
base homóloga do ano anterior. A pauta ofertada pelo Brasil às Maldivas é
muito concentrada e, assim, foram os seguintes os três grupos de produtos
exportados em 2014: i) carnes e miudezas (participação de 88,8% no total
geral); ii) preparações de carnes (6,9%); iii) madeira e carvão (0,5%).
Nos últimos dez anos as importações brasileiras originárias das
Maldivas experimentaram crescimento de 445%, passando de US$ 722 em
2005, para US$ 3.938 em 2014. Sobre 2013, porém, observou-se o decréscimo
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de 4,8% em 2014. Entre janeiro e maio de 2015, as importações ficaram
contidas em US$ 215. Os grupos de produtos adquiridos pelo Brasil originários
do mercado maldivo, em 2014, foram: i) máquinas e instrumentos elétricos
(participação de 95,7% no total); instrumentos de precisão (4,3% do total).
IV – Cruzamento estatístico entre as pautas de exportações e importações
O cruzamento estatístico entre a pauta exportadora brasileira e
importadora das Maldivas em 2014 identificou a existência de potenciais
oportunidades para as exportações de vários segmentos do setor produtivo
brasileiro. Os grupos de produtos brasileiros com maior potencial de inserção
no mercado local, são em princípio, os seguintes: (i) aeronaves, partes e peças;
(ii) aparelhos celulares; (iii) arroz; (iv) leite e creme de leite; (v)
medicamentos; (vi) preparações alimentícias diversas; (vii) fios e cabos
condutores elétricos; (viii) móveis e partes de móveis; (ix) partes e peças de
motores para aviação; (x) produtos de beleza ou de maquiagem.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA DAS MALDIVAS
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2008
2008
2009
2011
2012
2013
2014

Os primeiros habitantes budistas se convertem ao islamismo.
Os portugueses se estabelecem na região, sendo expulsos em 1573.
Maldivas passam a ser protetorado do Reino Unido.
Elaboração da primeira Constituição.
A República é substituída pela monarquia (governada por um sultão).
Conquista da independência.
O sultanato é substituído pela República.
Ibrahim Nasir é referendado como Presidente da República.
Maumoon Abdul Gayoom é referendado como Presidente da República.
Referendo reelege Maumoon Abdul Gayoom para 2º mandato.
Referendo reelege Maumoon Abdul Gayoom para 3º mandato.
Tentativa de golpe promovida por mercenários do Sri Lanka.
Malé sedia a V Cúpula da SAARC, em novembro.
Referendo reelege Maumoon Abdul Gayoom para 4º mandato.
Malé sedia a IX Cúpula da SAARC, em maio.
Referendo reelege Maumoon Abdul Gayoom para 5º mandato.
Referendo reelege Maumoon Abdul Gayoom para 6º mandato.
São realizadas manifestações inéditas contra o Governo.
Governo maldivo promete realizar reformas democráticas.
O tsunâmi no sul da Ásia causa grande destruição e mortes no país.
Aprovada lei que permite a formação de partidos políticos.
Aprovada a nova Constituição do país.
Mohamed Nasheed é eleito Presidente da República.
Eleições parlamentares. Oposição obtém maioria no Parlamento.
Malé sedia a XVII Cúpula da SAARC, em novembro.
Mohammed Nasheed renuncia à Presidência, que passa a ser ocupada pelo
então Vice-Presidente, Mohammed Waheed Hassan, em 7 de fevereiro.
Abdullah Yameen Gayoom é eleito Presidente da República nas segundas
eleições democráticas das Maldivas, em 16 de novembro.
Realização de eleições para o 18º Parlamento maldivo, em 22 de março de
2014. Governo obtém maioria no Parlamento.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
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Brasil e Maldivas estabelecem relações diplomáticas.
Chanceler Abreu Sodré envia ao Presidente José Sarney projeto de decreto
criando a Embaixada do Brasil nas Maldivas, cumulativa com a Embaixada
em Nova Délhi.
Presidente Gayoom participa da Conferência sobre o Meio Ambiente no Rio
de Janeiro (Rio-92).
Brasil apoia as Ilhas Maldivas em Sessão Substantiva do ECOSOC, em seu
intento de permanecer com o status de país de menor desenvolvimento
relativo.
Governo maldivo copatrocina o anteprojeto de resolução do G-4 e apoia a
candidatura do Brasil a um assento permanente em Conselho de Segurança da
ONU ampliado.
O Ministro do Meio Ambiente, Energia e Água, Ahmed Abdulla, participa da
8ª Sessão da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade
Biológica, realizada em Curitiba, de 26 a 29 de março.
Encontro do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Presidente maldivo,
por ocasião de escala em Malé a caminho da reunião do G-20 na Coréia do
Sul.
O Presidente maldivo visita o Brasil por ocasião da Conferência Rio+20.

ACORDOS BILATERAIS

Não há acordos bilaterais.
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DADOS ECONÔMICO-COMERCIAIS
Principais Indicadores Econômicos das Maldivas
2012
Indicador

2013

2014

2015

(1)

(1)

2016
(1)

2012

2013

2014

2015

2016

1,33%

4,68%

5,02%

4,97%

3,94%

PIB nominal (US$ bilhões)

2,53

2,70

2,85

3,03

3,24

PIB nominal "per capita" (US$)

7.657

8.023

8.342

8.717

9.170

PIB PPP (US$ bilhões)

4,35

4,62

4,92

5,21

5,50

PIB PPP "per capita" (US$)

13.137

13.725

14.383

14.980

15.542

População (mil habitantes)

331

336

342

348

354

5,43%

3,06%

1,17%

0,43%

2,82%

-270

-176

-240

-139

-192

Crescimento real (%)

Inflação (%)
Saldo em transações correntes (US$ milhões)
Origem do PIB (2012 estimativa)

4,0%

Agricultura
Indústria

23,0%

Serviços

73,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nas seguintes publicações: (1) IMF - World Economic Outlook Database, April 2015.
(1) Estimativas FMI e EIU.
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Evolução do Comércio Exterior das Maldivas (1)
US$ milhões

2009

2010

2011

2012

Exportações

2013

2014

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2005

154,2

2006

2013

Intercâmbio
comercial

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

-9,2%

745

16,1%

899

10,8%

-591

135,6

-12,0%

927

24,4%

1.062

18,1%

-791

2007

108,2

-20,2%

1.096

18,3%

1.204

13,4%

-988

2008

126,4

16,8%

1.388

26,6%

1.514

25,7%

-1.261

2009

76,7

-39,3%

966

-30,4%

1.043

-31,1%

-889

2010

74,2

-3,2%

1.095

13,4%

1.169

12,1%

-1.021

2011

83,3

12,2%

1.412

28,9%

1.495

27,9%

-1.328

2012

161,6

94,1%

1.555

10,1%

1.716

14,8%

-1.393

2013

166,5

3,0%

1.733

11,5%

1.900

10,7%

-1.567

2014(1)

218,4

31,2%

1.254

-27,7%

1.472

-22,5%

-1.035

Var. %
2005-2014

41,6%

---

68,3%

---

63,7%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD no ano de 2014, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas
informações fornecidas pelos parceiros comerciais.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Direção das Exportações das Maldivas
US$ milhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Tailândia

39,6

18,1%

Estados Unidos

34,2

15,7%

França

33,7

15,4%

Japão

15,8

7,2%

Alemanha

15,7

7,2%

Reino Unido

13,5

6,2%

Itália

11,6

5,3%

Sri Lanka

10,0

4,6%

Irlanda

7,4

3,4%

Países Baixos

6,0

2,7%

0,004

0,0%

187

85,8%

31

14,2%

218

100,0%

Descrição

...

Brasil (53ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD no ano de 2014, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base
nas informações fornecidas pelos parceiros comerciais.

10 principais destinos das exportações
Tailândia

18,1%

Estados Unidos

15,7%

França

15,4%

Japão

7,2%

Alemanha

7,2%

Reino Unido

6,2%

Itália

5,3%

Sri Lanka
Irlanda

Países Baixos

4,6%
3,4%
2,7%
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Origem das Importações das Maldivas
US$ milhões

Descrição

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Cingapura

279,6

22,3%

Índia

139,6

11,1%

Malásia

128,8

10,3%

China

104,0

8,3%

Sri Lanka

97,4

7,8%

Tailândia

85,4

6,8%

Alemanha

34,9

2,8%

Austrália

32,4

2,6%

Indonésia

31,0

2,5%

Itália

30,9

2,5%

Brasil (18ª posição)

14,8

1,2%

Subtotal

979

78,1%

Outros países

275

21,9%

1.254

100,0%

...

Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD no ano de 2014, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base
nas informações fornecidas pelos parceiros comerciais.

10 principais origens das importações

Cingapura

22,3%

Índia

11,1%

Malásia

10,3%

China

8,3%

Sri Lanka

7,8%

Tailândia
Alemanha

6,8%
2,8%

Austrália

2,6%

Indonésia

2,5%

Itália

2,5%
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Composição das exportações das Maldivas
US$ milhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

179,5

82,2%

Preparações de carne

18,6

8,5%

Cereais

3,1

1,4%

Ferro e aço

3,0

1,4%

Máquinas mecânicas

1,7

0,8%

Subtotal

206

94,3%

12

5,7%

218

100,0%

Descrição
Pescados

Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD no ano de 2014, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base
nas informações fornecidas pelos parceiros comerciais.

Principais grupos de produtos exportados

Ferro e aço
1,4%

Máquinas mecânicas
0,8%
Outros
5,7%

Cereais
1,4%

Preparações de carne
8,5%

Pescados
82,2%
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Composição das importações das Maldivas
US$ milhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Combustíveis

155,6

12,4%

Máquinas mecânicas

143,0

11,4%

Máquinas elétricas

105,7

8,4%

Aviões

57,1

4,6%

Plásticos

47,5

3,8%

Móveis

44,0

3,5%

Madeira

43,6

3,5%

Leite, ovos e mel

32,9

2,6%

Bebidas

29,60

2,4%

Obras de ferro ou aço

29,56

2,4%

Subtotal

689

54,9%

Outros

565

45,1%

1.254

100,0%

Descrição

Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD no ano de 2014, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base
nas informações fornecidas pelos parceiros comerciais.

10 principais grupos de produtos importados
Combustíveis
12,4%
Máquinas mecânicas
11,4%
Outros
45,1%

Máquinas elétricas
8,4%
Aviões
4,6%
Plásticos
3,8%

Obras de ferro ou aço
2,4%

Bebidas
2,4%

Leite, ovos e mel
2,6%

Madeira
3,5%

Móveis
3,5%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Maldivas
US$ mil, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2005

2.029

25,7%

0,00%

0,722

-59,0%

0,00%

2.030

25,6%

0,00%

2.028

2006

2.382

17,4%

0,00%

1,276

76,7%

0,00%

2.383

17,4%

0,00%

2.380

2007

3.631

52,5%

0,00%

17,563

(+)

0,00%

3.649

53,1%

0,00%

3.614

2008

8.552

135,5%

0,00%

0,918

-94,8%

0,00%

8.553

134,4%

0,00%

8.551

2009

8.931

4,4%

0,01%

8,220

795,4%

0,00%

8.940

4,5%

0,00%

8.923

2010

10.467

17,2%

0,01%

14,738

79,3%

0,00%

10.482

17,2%

0,00%

10.452

2011

13.454

28,5%

0,01%

0,770

-94,8%

0,01%

13.455

28,4%

0,00%

13.453

2012

11.957

-11,1%

0,00%

1,931

150,8%

0,00%

11.959

-11,1%

0,00%

11.955

2013

16.910

41,4%

0,01%

4,138

114,3%

0,00%

16.914

41,4%

0,00%

16.906

2014

14.822

-12,3%

0,01%

3,938

-4,8%

0,00%

14.826

-12,3%

0,00%

14.818

2015 (jan-mai)

4.535

-14,5%

0,01%

0,215

n.a.

0,00%

4.535

-14,5%

0,00%

4.535

---

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

630,5%

---

---

445,4%

630,4%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.
(+) Variação superior a 1.000%.
(n.a.) Critério não aplicável.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.

18.000

Exportações

16.000
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14.000
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Saldo
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Part. % do Brasil no Comércio das Maldivas
US$ milhões

(1)

Descrição

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
2010/2014

Exportações do Brasil para as Maldivas (X1)

10,5

13,5

12,0

16,9

14,8

41,6%

Importações totais das Maldivas (M1)

1.095

1.412

1.555

1.733

1.254

14,5%

0,96%

0,95%

0,77%

0,98%

1,18%

23,7%

0,015

0,001

0,002

0,004

0,004

-73,3%

Exportações totais das Maldivas (X2)

74.203

83.279

161.607

166.505

218.373

194,3%

Part. % (M2 / X2)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-90,9%

Part. % (X1 / M1)

Importações do Brasil originárias das Maldivas (M2)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Junho de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também
por diferentes metodologias de cálculo.

1,40%
1,20%
1,00%

0,80%
Part. % (X1 / M1)

0,60%

Part. % (M2 / X2)

0,40%

0,20%
0,00%

2010

2011

2012

2013

2014
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Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ mil
Comparativo 2014 com 2013

Exportações brasileiras
Manufaturados

Semimanufaturados

Básicos

1.580

2014

13.184

1.478

2013

15.386

Importações brasileiras
Manufaturados

Semimanufaturados

Básicos

3,94

2014

-

-

2013

4,14

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

596 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

57

Composição das exportações brasileiras para as Maldivas
US$ mil, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

10.682

89,3%

15.304

90,5%

13.158

88,8%

Preparações de carne

926

7,7%

1.230

7,3%

1.475

10,0%

Madeira

138

1,2%

129

0,8%

75

0,5%

11.747

98,2%

16.663

98,5%

14.708

99,2%

210

1,8%

247

1,5%

114

0,8%

11.957

100,0%

16.910

100,0%

14.822

100,0%

Carnes

Subtotal
Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Carnes

88,8%

Preparações de
carne

Madeira

10,0%

0,5%
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Composição das importações brasileiras originárias das Maldivas
US$ fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

1.931

100,0%

0

0,0%

3.770

95,7%

Instrumentos de precisão

0

0,0%

0

0,0%

168

4,3%

Pescados

0

0,0%

4.138

100,0%

0

0,0%

Subtotal

1.931

100,0%

4.138

100,0%

3.938

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1.931

100,0%

4.138

100,0%

3.938

100,0%

Máquinas elétricas

Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Máquinas elétricas

Instrumentos de
precisão

95,7%

4,3%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ mil, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015
(jan-mai) no total (jan-mai) no total

Exportações
Carnes

4.719

89,0%

4.036

89,0%

Preparações de carne

507

9,6%

447

9,9%

Calçados

14

0,3%

45

1,0%

Subtotal

5.240

98,8%

4.528

99,8%

64

1,2%

7

0,2%

5.304

100,0%

4.535

100,0%

Outros produtos
Total

4.036

Carnes

Preparações de carne

Calçados

447

45

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Máquinas mecânicas

0,0

100,0%

0,215

100,0%

Subtotal

0,0

100,0%

0,215

100,0%

Outros produtos

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Total

0,0

100,0%

0,215

100,0%

Máquinas mecânicas

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

0,215

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 599

60

Aviso no 328 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República submete à consideração dessa Casa o nome da Senhora ELIZABETHSOPHIE MAZZELLA DI BOSCO BALSA, Ministra de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil na República Democrática Socialista do Sri Lanka e, cumulativamente, na República das
Maldivas.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIOAL
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 54, de 2015
(Nº 280/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39,
combinado com o art. 46 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor JOSÉ ESTANISLAU DO AMARAL
SOUZA NETO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Tunísia.
Os méritos do Senhor José Estanislau do Amaral Souza Neto que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00329/2015 MRE
Brasília, 3 de Julho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de JOSÉ ESTANISLAU DO AMARAL SOUZA NETO,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República da Tunísia.
2.
Encaminho, anexos, informações sobre o país e curriculum vitae de JOSÉ
ESTANISLAU DO AMARAL SOUZA NETO para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao
Senado Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE JOSÉ ESTANISLAU DO AMARAL SOUZA NETO
CPF.: 934.412.748-49
ID.: 8650 MRE
Filho de José Eugênio do Amaral Souza e Lya Regina Paes de Barros do Amaral Souza, nasce em 18 de
agosto, em São Paulo/SP
Dados Acadêmicos:
1980
Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas/SP
1983
CPCD - IRBr
2010
CAE - IRBr. Usos da História: Política Externa Contemporânea dos Estados Bálticos
Cargos:
1984
Terceiro-Secretário
1988
Segundo-Secretário
1996
Primeiro-Secretário, por merecimento
2006
Conselheiro, por merecimento
2011
Ministro de Segunda Classe, por merecimento
Funções:
1985-87
Divisão das Nações Unidas, assessor
1987-88
Presidência da República, Assessoria Internacional, assessor
1988-91
Delegação Permanente em Genebra, Terceiro-Secretário e Segundo-Secretário
1991-92
Embaixada no México, Segundo-Secretário
1994
Ministério da Fazenda, Assessor Especial
1994-95
Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior, assessor
1995-96
Presidência da República, Assessoria Internacional, Assessor Especial
1995
Instituto Rio Branco, Professor Titular de História Diplomática Brasileira
1997-98
Embaixada em Buenos Aires, Primeiro-Secretário
2004-07
Presidência da República, à disposição de ex-Presidente da República como Assessor Internacional
2005
Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, Professor de Política Externa Brasileira
2007-09
Embaixada em Copenhague, Conselheiro
Delegação junto à Organização Mundial do Comércio e a outras Organizações Econômicas, em
2009-13
Genebra, Conselheiro e Ministro-Conselheiro
2013Embaixada em Damasco, Ministro-Conselheiro e Encarregado de Negócios a.i.
1956

ROBERTO ABDALLA
Diretor do Departamento do Serviço Exterior
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Departamento de África
Divisão de África III

TUNÍSIA

INFORMAÇÃO OSTENSIVA
Junho de 2015
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DADOS BÁSICOS SOBRE A TUNÍSIA
República da Tunísia
NOME OFICIAL:
Túnis
CAPITAL:
163.610 km²
ÁREA:
10,9 milhões de habitantes
POPULAÇÃO:
Árabe (oficial)
IDIOMA OFICIAL:
Islã 99% (sunita)
PRINCIPAIS RELIGIÕES:
República semiparlamentarista
SISTEMA DE GOVERNO:
Parlamento unicameral. Assembleia dos
Representantes do Povo ("Majlis Nawwāb
ash-Sha‘b") composta por 217 deputados
PODER LEGISLATIVO:
eleitos diretamente para mandatos de cinco
anos.
Presidente Béji Caïd Essebsi (desde 31 de
CHEFE DE ESTADO
dezembro de 2014)
Habib Essid (desde 6 de fevereiro de 2015)
CHEFE DE GOVERNO
Taïeb Baccouche (desde 5 de fevereiro de
CHANCELER
2015)
PIB NOMINAL (2015):
US$ 50,02 bilhões
US$ 132, 17 bilhões
PIB (PARIDADE DE PODER DE
COMPRA - PPP) (2015):
PIB PER CAPITA (2015):
US$ 4.502 (Brasil: US$ 11.172)
PIB PPP PER CAPITA (2015):
US$ 11,896 (Brasil: US$ 14.987)
2,8% (2014 est.); 2,2% (2013 est.); 3,7%
(2012);-1,9% (2011); 2,6% (2010); 3,1%
VARIAÇÃO DO PIB:
(2009); 4,5% (2008);
0.721 (90ª posição)
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO (IDH):
75,9 anos (PNUD, 2013)
EXPECTATIVA DE VIDA:
98,06% (UNESCO, 2015 est.)
ALFABETIZAÇÃO:
17,6 % (PNUD, 2013)
ÍNDICE DE DESEMPREGO:
Dinar tunisiano
UNIDADE MONETÁRIA:
Sabri Bachtobji (desde 19 de abril de 2013)
EMBAIXADOR EM BRASÍLIA:
A ser designado. O Ministro-Conselheiro
Ronald Cardoso Mendes Junior atua como
EMBAIXADOR EM TÚNIS:
encarregado de negócios a. i.
COMUNIDADE BRASILEIRA
65 pessoas
ESTIMADA:
Informação elaborada em 25 de junho de 2015, pelos Secretários José Joaquim Gomes da Costa Filho, Artur Andrade da Silva Machado e Daniel Torres de
Melo Ribeiro. Revisada pelo Conselheiro Paulo Rocha Cypriano.

INTERCÂMBIO BILATERAL BRASIL - TUNÍSIA (US$ milhões F.O.B) – Fonte: MDIC
Brasil →Tunísia
Intercâmbio
Exportações
Importações
Saldo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

232,07
150,26
81,81
68,45

290,27
169,23
121,04
48,19

437,58
221,18
216,41
4,77

243,26
137,97
105,29
32,68

342,18
217,84
124,34
93,5

480,88
376,47
104,4
272.06

488,88
351,41
137,47
213,94

2013
426,68
290,60
136,08
154,52

2014
310,15
237,55
72,59
164,95
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PERFIS BIOGRÁFICOS
BeJi caÏd essebsi

Presidente da República

Nascido em Sidi Bou Said, na região metropolitana de Túnis, em
1926, Essebsi iniciou sua militância política em 1941 ao se juntar, aos quinze
anos, à juventude do partido político Neo-Destour, o qual liderou o processo de
independência tunisiano. Graduou-se em direito, em 1950, em Paris.
Após a independência da Tunísia, em 1956, Essebsi ocupou diversos
cargos de destaque na administração do então Presidente Habib Bourguiba
(1957-1987). Foi Ministro do Interior de 1965 a 1969 e Ministro da Defesa de
1969 a 1970. Divergências políticas com o Presidente tunisiano acabaram por
afastá-lo da vida pública durante a década de 1970. Em abril de 1981, volta a
atuar no governo de Bourguiba como Ministro das Relações Exteriores (19811986). Em 1987, é nomeado embaixador na Alemanha e, entre 1990 e 1991,
ocupou a presidência da Câmara dos Deputados.
Em fevereiro de 2011, no contexto das revoltas populares que
levaram à queda do Presidente Ben-Ali e de seu gabinete, Essebsi foi nomeado
Primeiro-Ministro Interino, cargo que ocupou até dezembro daquele ano.
Em 2012, fundou o partido secular Nidaa Tounes, que se tornou a
principal força política do período pós-transição. Candidatou-se à Presidência
da República, em novembro de 2014. Após a vitória nas urnas, assumiu a
Presidência do país em 31 de dezembro de 2014.
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Habib essid

Primeiro-Ministro

Nascido na cidade de Sousse, em 1/6/1949, o atual Primeiro-Ministro
da Tunísia possui formação acadêmica em economia, pela Universidade de
Túnis, e mestrado em economia agrícola, pela Universidade de Minnesota.
Essid iniciou sua carreira pública no Ministério da Agricultura. Entre
1993 e 1997, foi Chefe de Gabinete do Ministro da Agricultura. Ocupou a
mesma posição no Ministério do Interior entre 1997 e 2001. Foi, em seguida,
designado Secretário de Estado para a Pesca (2001-2002) e, mais tarde,
Secretário de Estado para o Meio Ambiente (2002-2003).
Após a Revolução tunisiana, foi nomeado Ministro do Interior em
março de 2011. Foi escolhido por Hamadi Jebali para ser seu conselheiro em
assuntos de segurança após as eleições de 23 de outubro de 2011. Em 5 de
janeiro de 2015, foi nomeado pelo partido Nidaa Tunes como PrimeiroMinistro.
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Taïeb Baccouche

Ministro dos Negócios Estrangeiros

Nascido na cidade de Jemmal, em 1944, Taïeb Baccouche possui
formação acadêmica na área de linguística árabe e em literatura francesa e
arqueologia s. Em 1968, obteve licenciatura para o ensino de árabe na França.
A partir de 1969, tornou-se professor na Universidade de Túnis. Em 1980,
concluiu seu doutorado em linguística pela Sorbonne.
Em sua atuação política é considerado um dos ideólogos da esquerda
tunisiana. Entre 1981 e 1982, atuou como Secretário-Geral da central sindical
da Tunísia, a União Geral do Trabalho (UGTT). Entre 1981 e 1985, foi diretor
do jornal Echaâb (“O Povo”), veículo associado à UGTT. A partir de 1998, até
recentemente, presidiu o Instituto Árabe para os Direitos Humanos.
Após a Revolução tunisiana de 2011, foi designado Ministro da
Educação e Porta-Voz do Governo, cargo que manteve até dezembro de 2011.
Em junho de 2012, tornou-se o Secretário-Geral do Nidaa Tunes. Com vitória
expressiva nas eleições gerais tunisianas de dezembro de 2014, tanto no
Parlamento quanto na disputa presidencial, o Nidaa Tunes. Nesse contexto,
Baccouche assumiu, em fevereiro de 2015, o cargo de Ministro dos Negócios
Estrangeiros.
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RELAÇÕES BILATERAIS

O Brasil esteve entre os primeiros países a reconhecer a
independência da Tunísia, em 1956. No mesmo ano, foi aberto Consulado
brasileiro em Túnis, e, em 1961, foi instituída Embaixada residente. Desativada
temporariamente em 1999, por motivos orçamentários, a missão diplomática
brasileira foi reaberta em 2001.
O relacionamento bilateral intensificou-se a partir dos anos 2000,
favorecido pela percepção comum de que os dois países atuam,
tradicionalmente, de maneira equilibrada e construtiva na esfera internacional.
Constatou-se, desde então, maior concertação de posições em temas variados
da agenda global, bem como aumento do número de visitas de alto nível, tanto
de autoridades do Poder Executivo quanto de parlamentares.
Destacam-se, nesse contexto, as visitas do então Chanceler Celso
Amorim a Túnis, em três ocasiões (2005, 2008 e 2009), e de seu homólogo
tunisiano ao Brasil, em 2002, bem como missão à Tunísia do então Ministro do
Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), Miguel Jorge, acompanhado
de numerosa delegação de empresários, em 2009, no contexto de périplo pelo
Norte da África.
Relações com a Tunísia pós-revolucionária
Após a Revolução tunisiana de janeiro de 2011, ganhou ímpeto
movimento de revisão da política externa tunisiana, tradicionalmente voltada
para as relações com a Europa. Esse movimento, articulado durante o processo
de transição democrática (2011-2014), conferiu à política externa tunisiana um
caráter mais universalista e pragmático, no qual, sem descuidar das parcerias
tradicionais, o país passou a privilegiar uma aproximação com países em
desenvolvimento, com ênfase no Mundo Árabe, na África Subsaariana, bem
como em forças emergentes. Nessa nova estratégia de inserção internacional, a
Tunísia tem concedido atenção especial ao Brasil, que considera como
potencial fonte de investimentos, além de modelo de transição democrática, de
participação política e, sobretudo, de políticas para a inclusão social.
Por sua vez, o Brasil manifestou, consistentemente, seu apoio à
nação tunisiana ao longo da transição política no país, processo que foi
internacionalmente considerado como democrático, transparente e
participativo. Já em março de 2011, o Brasil contribuiu com US$ 224 mil ao
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ACNUR, com destinação à Tunísia, em razão do influxo de refugiados do
conflito na Líbia. Desde o período pós-revolucionário, ademais, o Brasil tem
enviado à Tunísia missões políticas, com alto nível de representação, além de
missões técnicas, voltadas a prospectar novas áreas de cooperação, bem como
oportunidades no campo econômico e comercial.
Em maio de 2011, o Embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto,
Subsecretário-Geral Político para África e Oriente Médio do Itamaraty,
realizou visita a Túnis. O gesto do Brasil, que foi um dos primeiros países a
realizar visita de alto nível à Tunísia pós-revolucionária, foi interpretado como
sinal do apoio brasileiro à renovação de ideais e valores proporcionada pela
Primavera Árabe e reforçou as perspectivas de ampliação do relacionamento.
Com vistas a dar seguimento às novas demandas tunisianas,
organizou-se missão de prospecção a Túnis, capitaneada pela Agência
Brasileira de Cooperação (ABC), em fevereiro de 2012. A missão, que buscou
identificar projetos nas áreas de agricultura, extensão rural, meio ambiente e
pequenas e médias empresas, contou com a participação de técnicos da
Embrapa, da Emater-DF, da Universidade Federal de Viçosa e do Banco do
Brasil.
Importante marco no processo de dinamização das relações com a
Tunísia pós-revolucionária foi a visita do então Chanceler Antonio Patriota a
Túnis, em abril de 2012. Na ocasião, o Ministro brasileiro foi recebido pelo
então Presidente Moncef Marzouki, pelo Primeiro-Ministro Hamadi Jebali,
bem como por seu homólogo, Rafik Abdessalem. Em todas as reuniões, foi
claramente manifestado o desejo das autoridades tunisianas de promover o
adensamento das relações bilaterais, tanto no plano político e econômico
quanto no plano da cooperação técnica, sobretudo nas áreas agrícola e social.
Em setembro de 2012, em atendimento às demandas tunisianas por
maior conhecimento da experiência brasileira na área do combate à fome e à
pobreza, realizou-se em Túnis o Simpósio Internacional "Políticas Públicas
para a Inclusão Social", organizado conjuntamente pelo Governo brasileiro,
pela FAO e pelo Governo tunisiano. Ao final do simpósio, que despertou vivo
interesse no lado tunisiano, foi ressaltado o desejo de assegurar a participação
brasileira em esquemas de cooperação em futuros projetos tunisianos de
inclusão social.
Em outubro de 2012, às margens da III Cúpula América do Sul –
Países Árabes, ocorrida em Lima, o Presidente Marzouki e a Senhora
Presidente da República, Dilma Rousseff, mantiveram encontro bilateral, no
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qual o mandatário tunisiano reforçou o interesse de seu país em contar com a
experiência brasileira na formulação das políticas públicas tunisianas de
inclusão social e combate à pobreza.
Em abril de 2013, o então Secretário-Geral da Presidência, Gilberto
Carvalho, visitou Túnis para participar do Fórum Social Mundial. O Ministro
brasileiro proferiu palestra sobre a transição democrática brasileira e as
políticas de inclusão social do Governo brasileiro e manteve encontros com o
Presidente da República, Moncef Marzouki, com o Presidente da Assembleia
Constituinte, Ben Jaafar, e com três Ministros tunisianos.
Comitê de Seguimento Brasil-Tunísia
A variedade temática e a amplitude das demandas tunisianas de
colaboração apresentadas ao longo dos encontros com autoridades brasileiras
no período pós-revolucionário corroboram a percepção de que o Brasil passou
a ser visto como interlocutor político privilegiado, capaz de fazer, a partir de
suas próprias experiências bem sucedidas, aporte significativo ao
desenvolvimento socioeconômico tunisiano.
Nesse contexto, teve lugar, em abril de 2014, em Túnis, o Comitê de
Seguimento Brasil-Tunísia, iniciativa voltada ao relançamento da cooperação
bilateral. Os trabalhos foram copresididos pelo Subsecretário-Geral Político III
do Itamaraty e pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros tunisiano e
contaram com a participação de altos representantes da Agência Brasileira de
promoção de Exportações e Investimentos (APEX) e da Organização da
Alimentação e da Agricultura (FAO), além de diversos Ministérios temáticos
tunisianos.
A reunião constituiu oportunidade para que Brasil e Tunísia
identificassem projetos e iniciativas de cooperação em áreas como
desenvolvimento social, governança participativa, agricultura, saúde e meio
ambiente, entre outras. No campo econômico, as discussões ressaltaram o
desejo comum dos dois países de diversificar a pauta comercial, seja no setor
de bens, seja no de serviços, bem como de estimular investimentos de parte à
outra. Por outro lado, a reunião, realizada dois meses após a promulgação da
nova Constituição tunisiana, constituiu, igualmente, oportunidade para que o
Brasil reiterasse o apoio às transformações democráticas que se consolidavam
na Tunísia.
Cooperação técnica para o beneficiamento de eucalipto
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Como resultado da reunião do Comitê de Seguimento, foi acordado o
início de projeto de cooperação técnica para a capacitação tunisiana na área de
cultivo do eucalipto, em fevereiro de 2015. O projeto, executado pela ABC em
parceria com a Embrapa, consiste em transferência de tecnologia e "knowhow" para o melhoramento genético do eucalipto e capacitação na área de
tecnologia da madeira. Entre abril e maio de 2015, foi enviada a primeira
missão técnica da Embrapa e da ABC a Túnis, no âmbito da iniciativa. Trata-se
do primeiro projeto de cooperação técnica que o Brasil desenvolve com a
Tunísia. A iniciativa deverá contribuir para o êxito de programas de
reflorestamento que estão sendo desenvolvidos pelo Governo tunisiano.
Cooperação na área social
Manifestado reiteradas vezes ao longo dos encontros bilaterais
mantidos no contexto pós-revolucionário, o interesse tunisiano na experiência
brasileira com políticas sociais advém do objetivo tunisiano de equacionar as
desigualdades sociais e regionais, que, há quatro anos, constituíram uma das
principais causas da Revolução de janeiro de 2011. Esse interesse já se traduziu
em ações concretas, a exemplo da organização de seminário de políticas sociais
em Túnis, em setembro de 2012, e da participação de delegações tunisianas em
seminários e eventos sobre a mesma temática organizados pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e pelo Banco Mundial no
Brasil.
Contando com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), a Tunísia tem mantido contatos com a ABC, com vistas a estabelecer
um intercâmbio regular de pesquisadores entre o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) e instituição congênere tunisiana para a discussão
de políticas sociais. Em particular, o lado tunisiano gostaria de conhecer a
experiência brasileira no que se refere à coordenação intersetorial de políticas
públicas, à gestão local, à definição de público alvo, bem como a sistemas de
monitoramento e avaliação. Em setembro de 2014, representante do IPEA
participou, em Túnis, do seminário "Em Direção a um Sistema de Proteção
Social Inclusivo e Integrado", organizado pelo Ministério dos Assuntos Sociais
tunisiano. Entre junho e julho de 2015, ocorreu missão de prospecção da ABC,
em parceria com o IPEA e o MDS, voltada a elaborar projeto de uma
cooperação trilateral entre os parceiros (Governo brasileiro, Governo tunisiano
e a Unicef) que viabilize, ademais, a participação do IPEA no processo de
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elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
tunisiano.
O lado tunisiano também tem demonstrado interesse em melhor
conhecer as políticas brasileiras relacionadas ao programa nacional de
alimentação escolar. O país magrebino, que conta com apoio do Unicef e
financiamento russo para modernizar seu próprio programa de alimentação
escolar, avalia que o Brasil possui experiência exemplar nessa política pública.
Nesse contexto, missão interministerial tunisiana realizou, em abril de 2014,
visita ao Brasil, organizada pela ABC, em parceria com o Centro de Excelência
contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (PMA). O lado tunisiano
manifestou o interesse em poder contar com a consultoria do Centro de
Excelência em Brasília tanto para desenvolver capacidades específicas quanto
para renovar o desenho do seu programa nacional de alimentação escolar.
Ainda no domínio social, há também perspectivas de cooperação em
áreas como juventude, cidadania e governança participativa.
Cooperação na área de transparência e governança
Ao longo de seu período de transição democrática, a Tunísia voltouse para o exemplo da democracia brasileira, com vistas a conhecer as
experiências do Brasil no domínio do incentivo à participação social, à
transparência e ao combate à corrupção e a organização eleitoral. Os dois
países têm mantido entendimentos nesse domínio desde que, em abril de 2013,
o então Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União (CGU) e o então
Ministro da Governança e da Luta contra a Corrupção da Tunísia mantiveram
encontro à margem de reunião da Rede Árabe para a Integridade e a Luta
contra a Corrupção, em Beirute. Em junho de 2013, a CGU enviou missão
técnica a Túnis para apresentar iniciativas brasileiras na área de transparência.
Na ocasião, o lado tunisiano manifestou o desejo de dar seguimento a essa
cooperação por meio do envio de missão a Brasília, encarregada de melhor
conhecer as iniciativas do “Portal da Transparência” e do “Orçamento
Participativo”. Por ocasião do Comitê de Seguimento Brasil-Tunísia, em abril
de 2014, o lado brasileiro estendeu convites para a Tunísia enviasse missões ao
Brasil para melhor conhecer as experiências brasileiras nesse domínio de
cooperação.
Outros domínios de cooperação

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 613

14

Ademais das iniciativas de cooperação já elencadas, Brasil e Tunísia
têm prospectado iniciativas em diversos outros domínios, como saúde,
geologia, gestão ambiental e capacitação de pequenas e médias empresas, o
que evidencia o grande potencial da parceria entre os dois países.
Vale destacar a cooperação no domínio da saúde, que, voltada à
capacitação de médicos tunisianos para o transplante de fígados entre pacientes
vivos, tem sido desenvolvida diretamente pelo Hospital Sírio-Libanês e o
Hospital da Marsa, na Tunísia. Trata-se de uma cooperação com caráter
estruturante na área de saúde, que se distingue por visar à autonomia das
instituições beneficiadas. Técnicos do Hospital brasileiro, que avaliam que a
Tunísia poderá converter-se em referência regional nesse tipo de tratamento
médico em médio prazo, já realizaram visitas e seminários de treinamento em
Túnis. A próxima etapa consiste na organização de missão de médicos
tunisianos ao Brasil para participar de treinamento no Brasil.
Relações econômico-comerciais
No campo econômico-comercial, as relações Brasil-Tunísia estão
ainda aquém de seu potencial. O comércio Brasil-Tunísia, embora apresente
volume não desprezível (em 2014, o saldo comercial foi de US$310 milhões),
representa pouco mais de 1% do comércio Brasil-África, ao passo que o PIB
tunisiano representa cerca de 2% da economia do continente. Não há registro,
ademais, de investimentos de empresas brasileiras na Tunísia ou de empresas
tunisianas operando no Brasil.
Essa realidade justifica-se, em grande medida, pela existência de
históricos vínculos econômicos entre a Tunísia e o continente europeu, que
representa mais de 70% das trocas internacionais da Tunísia e reúne os
principais investidores externos no país. No período pós-revolucionário
tunisiano, que coincidiu com o contexto da crise econômica europeia, a Tunísia
passou a manifestar o interesse de diversificar seus parceiros econômicos
externos, sinalizando para um desejo de aproximação com as grandes nações
emergentes, notadamente o Brasil. Nessa conjuntura, Brasil e Tunísia passaram
a incentivar a troca de missões empresariais e de suas agências de fomento a
negócios. Também estão sendo negociados acordos de facilitação de
investimentos entre os dois países e de negociações comerciais entre a Tunísia
e o Mercosul. Uma apresentação mais pormenorizada das iniciativas, desafios e
oportunidades nesse campo será apresentada na seção de “Economia, comércio
e investimentos”.
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Assuntos consulares

De acordo com estimativas da Embaixada em Túnis, há 65
brasileiros vivendo na Tunísia. O setor consular da Embaixada presta o apoio
necessário à comunidade brasileira no país.
Empréstimos e financiamentos oficiais

Não há registro de créditos oficiais brasileiros para tomador, público
ou privado, da Tunísia.
POLÍTICA INTERNA

Histórico
Ao longo de quase três mil anos de história, a Tunísia recebeu
influência de diversos povos, em especial berberes, cartagineses, romanos,
árabes e otomanos. Em contexto de dificuldades econômicas locais e no auge
do imperialismo europeu, a Tunísia tornou-se protetorado francês, em 1881.
Sob administração francesa, consolidou-se um sistema de educação bilíngue,
que possibilitou às elites tunisianas o acesso a universidades francesas, onde se
formaram as primeiras lideranças que contestaram o domínio francês.
A resistência tunisiana ganhou intensidade durante a primeira metade
do século XX. Em 1920, foi fundado o partido "Destur", de orientação
nacionalista. Em 1934, cisão interna na agremiação política levou à criação do
partido "Neo-Destur", que além da defesa da independência tunisiana,
sustentava a preservação do caráter laico do Estado. O novo partido, sob a
liderança de Habib Burguiba, graduado em Direito em Paris, ganhou,
paulatinamente, proeminência na contestação ao domínio francês.
Após o final da Segunda Guerra Mundial, a contestação à presença
francesa ganhou renovado impulso. O assassinato do líder sindical Farhat
Hached, em dezembro de 1952, provocou intensa onda de protestos e greves no
país, a qual duraria até 1954, quando a França concedeu autonomia interna à
Tunísia e iniciou negociações com o "Neo-Destur" para a concessão da
independência, formalmente obtida em março de 1956. Três anos mais tarde,
em 1959, Burguiba elegeu-se como o primeiro Presidente do país, após a
supressão de revolta liderada pelo Secretário-Geral do Neo-Destur, Saleh Ben
Youssef (1955-56), e a proclamação da República, em 1957.
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O período Burguiba foi marcado, por um lado, pelos esforços de
modernização e secularização do país, capitaneados pelo Estado tunisiano e,
por outro lado, pelas crescentes restrições a liberdades civis e políticas. Cinco
meses após a formalização da independência, em agosto de 1956, adotou-se o
Código de Estatuto Pessoal, legislação até então inédita no Mundo Árabe. A
nova legislação garantiu importantes direitos às mulheres, tais como o divórcio,
idade mínima e consentimento mútuo para o matrimônio, acesso à herança e à
guarda dos filhos, entre outros. Esses avanços, contudo, foram acompanhados
por retrocessos no âmbito político. Na década de 1960, a Tunísia tornou-se um
regime de partido único, tendo o "Neo-Destour" sido renomeado "Partido
Socialista Destouriano" (PSD), em 1964, e, em 1975, Bourguiba tornou-se
Presidente vitalício do país.
No início da década de 1980, em decorrência do segundo choque do
petróleo (1979), e da queda de sua produção agrícola, a Tunísia mergulhou em
grave crise econômica, a qual foi acompanhada por protestos em favor de
maiores liberdades e contra a carestia, em especial no preço dos alimentos. Em
resposta, o Governo tunisiano empreendeu movimento de tímida abertura,
permitindo a realização de eleições legislativas multipartidárias em 1981.
Embora o pleito tenha resultado em vitória massiva do PSD, ganhou
proeminência, nesse contexto, o "Movimento da Tendência Islâmica" (MTI),
grupo de orientação islamista fundado naquele ano sob a liderança de Rached
Ghannouchi. O MTI, acusado, ao longo dos anos 1980, de estar por trás dos
seguidos protestos contra a carestia no país, as chamadas "revoltas do pão", e
chocando-se frontalmente com o projeto laico de Burguiba, foi duramente
reprimido pelo Governo tunisiano.
O recrudescimento da repressão política aos islamistas e a grave crise
econômica acabaram por tornar a situação política de Burguiba insustentável.
Em 1987, sob a alegação de que o mandatário tunisiano estaria senil, o então
Primeiro-Ministro Zine El-Abidine Ben Ali destituiu Burguiba e assumiu a
Presidência.
O Governo Ben Ali foi marcado, inicialmente, pela adoção de
medidas de abertura política. O mandato vitalício do Presidente da República
foi abolido e nova lei de partidos políticos foi aprovada, permitindo a
legalização de diversos agrupamentos. O MTI, que passou a chamar-se
Ennahda (Renascença), em 1989, seguiu proscrito e sua liderança, embora
inicialmente libertada por Ben Ali, voltou a ser perseguida, tendo partido para
o exílio, em especial na Europa.
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As medidas de abertura anunciadas não resultaram em maior
participação no Governo do país. O PSD, renomeado Aliança Constitucional
Democrática (RCD, na sigla em francês), seguiu amplamente predominante na
vida política e administrativa do país. Ben Ali, por sua vez, foi sucessivamente
reeleito Presidente (1994, 1999, 2004 e 2009) em pleitos contestados por
entidades independentes. No plano econômico, intensificaram-se reformas
liberalizantes, voltadas à atração de investimentos externos, baseadas em
amplo programa de privatizações que favoreceram setores vinculados ao
Governo. Embora a renda per capita tunisiana tenha triplicado durante o
período, ampliaram-se as desigualdades sociais e regionais no país. Desprovido
da legitimidade de que Burguiba, enquanto líder da independência nacional e
propulsor da modernização tunisiana gozara, Ben Ali ancorou sua sustentação
no chamado "milagre tunisiano" e na ampliação dos gastos com políticas de
assistência social, em particular com subsídios a gêneros de primeira
necessidade.
A Revolução tunisiana de 2011
Ao final da década de 2000, as tensões econômicas e políticas
inerentes ao modelo tunisiano agravaram-se. Embora a economia do país
mantivesse boas taxas de crescimento, os setores produtivos não foram capazes
de absorver crescente contingente de mão de obra, em especial os mais jovens
e recém-formados. A taxa de desemprego chegou a 13% da população ativa,
em 2010, sendo superior a 20% entre jovens com diploma universitário e em
cidades do interior do país. O regime político, por sua vez, revelava-se incapaz
de responder às crescentes demandas por renovação e por maiores liberdades
civis e políticas.
Em 17 de dezembro de 2010, a autoimolação de um jovem vendedor
ambulante, Moahammed Bouazizi, no interior do país (Sidi Bouzidi), em
protesto contra a arbitrariedade policial de que fora vítima, desencadeou grande
onda de manifestações populares no país. A persistência e a ampliação das
manifestações acabaram tornando insustentável a permanência de Ben Ali no
poder. Em 14/1/2011, o Presidente tunisiano fugiu do país, após 23 anos no
poder, exilando-se na Arábia Saudita. Os protestos tunisianos e a queda de Ben
Ali marcaram o início da chamada "Primavera Árabe", onda de revoltas e
insurreições populares que varreu grande parte dos países árabes naquele ano.
Após a fuga de Ben Ali, em conformidade com a Constituição
tunisiana, o Presidente do Parlamento, Foued Mebazaa, assumiu como
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Presidente interino do país. A liderança política tunisiana, juntamente com
alguns setores moderados da oposição, iniciaram movimento em direção à
realização de transição política branda. Nesse contexto, o Primeiro-Ministro
Mohammed Ghannouchi, no cargo desde 1999, buscou formar Governo de
unidade nacional e convocar novas eleições gerais em 60 dias, o que se
mostrou inviável diante da persistência dos protestos populares, que passaram a
contar com a participação de islamistas. Os manifestantes exigiam a renúncia
do Governo provisório, identificado com o RCD, e a convocação de uma
Assembleia Constituinte.
Em fevereiro de 2011, em decorrência dos protestos populares,
Ghannouchi demitiu-se. Para seu lugar, Mebazaa indicou Beji Caid Essebsi,
político que ocupou cargos de elevado perfil durante os Governos Burguiba e
Ben Ali. Durante seu período à frente da chefia de Governo, foi permitida a
legalização de mais de uma centena de partidos políticos, dentre os quais o
Ennahda, e organizaram-se eleições para a Assembleia Nacional Constituinte
(ANC). Ao prevalecer a opção pela realização de eleições constituintes como
primeira etapa de seu processo transitório, a Tunísia diferenciou-se de outros
países da região que passaram pela "Primavera Árabe", os quais optaram pela
organização de eleições legislativas e presidenciais antes da definição de marco
constitucional.
A ANC e a formação do Governo transitório
Em outubro de 2011, realizaram-se as primeiras eleições livres na
história da Tunísia republicana. O pleito, que definiu os 217 membros da ANC,
resultou em expressiva vitória do Ennahda (89 assentos). Em segundo lugar,
ficou o nacionalista de esquerda "Congresso para a República" (CPR) (29
assentos), seguido do socialista "Ettakatol" (20 assentos). Analistas atribuem a
vitória eleitoral do Ennahda à adoção de um discurso moderado, no qual se
prometia assegurar os direitos humanos fundamentais e o Estado de Direito,
fato que teria esvaziado as críticas de seus opositores, bem como à elevada
fragmentação dos partidos e candidatos laicos (o pleito contou com mais de
115 partidos políticos registrados). Após cerca de cinquenta anos de regimes
autoritários laicos, a vitória do Ennahda, duramente reprimido pelos governos
anteriores, foi também vista por parte relevante do eleitorado tunisiano como
garantia de real ruptura com o passado.
Em novembro daquele ano, o Ennahda anunciou a formação de uma
coalizão governista com o CPR e com o Ettakol, que juntos respondiam por

618 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

19

cerca de dois terços dos representantes eleitos. O acordo que consolidou a
chamada "troica" permitiu a formação de Governo transitório, responsável por
conduzir o país durante a elaboração da nova Constituição e a subsequente
realização de eleições gerais. Nesse contexto, coube a Mustapha Ben Jaafar
(“Ettakatol”) a Presidência da ANC, a Moncef Marzouki (CPR) a Presidência
da República e a Hamadi Jebali (“Ennahdha”), o cargo de Primeiro-Ministro. O
Ennahda passou também a ocupar, entre outras, as principais pastas políticas
(Interior, Justiça, Negócios Estrangeiros, e Defesa). Em dezembro de 2011, a
ANC adotou Constituição provisória para guiar a vida política do país no
período transitório.
Polarização entre islamistas e secularistas
Ao iniciar o segundo ano da revolução tunisiana, tornou-se evidente
a crescente polarização entre islamistas e secularistas, que dominou os debates
da ANC e resultou em graves episódios de intimidação e violência que
passaram a pontuar o cotidiano da vida política e social tunisiana.
Após a derrota nas eleições para a ANC, as forças secularistas
buscaram reagrupar-se em novos partidos. Em abril de 2012, sob a liderança do
ex-Primeiro-Ministro Beji Essebsi, foi lançado o partido "Nidaa Tunis"
("Apelo à Tunísia"), que buscou reunir as principais lideranças secularistas e
centristas do país, muitas das quais oriundas do antigo RCD, em oposição ao
que Essebsi definiu como a "ameaça extremista". Desde sua criação, o Nidaa
Tunis passou a constituir a maior força de oposição no país durante o período
transitório.
Por outro lado, distúrbios capitaneados por forças salafistas atacavam
manifestações intelectuais e culturais "ofensivas à moral islâmica" em todo o
país. A violência salafista ganhou intensidade ao longo de 2012, com destaque
para os ataques à Embaixada e à escola norte-americana em Túnis, em
setembro daquele ano.
Paralelamente, tornaram-se comuns episódios de intimidação a
políticos opositores e a lideranças sindicais pelas chamadas "Ligas de Proteção
da Revolução" (LPR), grupos paraestatais com grande presença de militantes
do Ennahda.
A disputa entre secularistas e islamistas traduziu-se, no âmbito da
ANC, em intenso debate sobre o caráter laico ou religioso do Estado tunisiano,
sobre os direitos das mulheres, bem como sobre a forma de Governo a ser
adotada no país. Os impasses nos debates da ANC levaram a seguidas
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postergações da conclusão do texto da Carta tunisiana, prevista inicialmente
para ser finalizada em outubro de 2012.
A violência política no país atingiu seu ponto mais grave com o
assassinato de dois líderes oposicionistas particularmente vocais em suas
críticas contra o Governo liderado pelo Ennahda: Chokri Belaid, em fevereiro
de 2013, e Mohamed Brahmi, em julho do mesmo ano. Os episódios
acarretaram graves crises institucionais, com a oposição secular acusando o
Ennahda de conivência com a violência política. Após o assassinato de Belaid,
o Primeiro-Ministro Hamadi Jebali apresentou pedido de renúncia, sendo
substituído por Ali Larayedh, então Ministro do Interior e também vinculado
ao Ennahda. A morte de Brahmi, por sua vez, ensejou grandes manifestações
em Túnis contra o Ennahda, bem como o boicote de 72 parlamentares da
oposição secular aos trabalhos da ANC, que foram interrompidos por falta de
quórum. A oposição passou a exigir a imediata substituição do Governo
transitório liderado pelo Ennahda, argumentando que, até outubro de 2013, já
se teria esgotado o prazo de dois anos que havia sido acordado para que fosse
alcançado consenso sobre a Constituição, bem como convocadas novas
eleições.

Diálogo nacional
Apesar do impasse político instaurado, não se observou ruptura do
diálogo entre islamistas e a oposição secular. Os líderes do Ennahda, Rached
Ghannouchi, e do Nidaa Tunis, Beji Essebsi, passaram a manter, a partir de
agosto, frequentes encontros, com vistas a negociar saída política para a crise.
Em outubro de 2013, foi instaurado o chamado “Diálogo Nacional” entre a
troica e a oposição, patrocinado por quatro entidades da sociedade civil
tunisiana (o chamado "quarteto"): União Geral dos Trabalhadores da Tunísia
(UGTT), União Tunisiana da Indústria, do Comércio e do Artesanato (Utica),
Ordem Nacional dos Advogados da Tunísia (ONAT) e Liga Tunisiana dos
Direitos do Homem (LTDH). Entre outros pontos, o mapa do caminho
proposto pelo quarteto para as negociações previa: (i) a nomeação de Governo
de perfil técnico; (ii) a finalização dos trabalhos constituintes e (iii) a adoção de
novo código eleitoral e a definição do calendário de eleições gerais.
Ponto de partida para o início do diálogo foi o compromisso do
Ennahda de abrir mão de seus cargos no Governo em favor da formação de
Governo de "competências", o que permitiu o início das negociações em torno
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da composição do futuro Governo tecnocrático. A oposição laica, por sua vez,
reconheceu a legitimidade dos trabalhos da ANC como poder constituinte e
legislativo até a realização das eleições gerais do país.
Em dezembro de 2013, como resultado do diálogo nacional, foi
anunciada a escolha do então Ministro da Indústria, Mehdi Jomaa, como novo
Primeiro-Ministro. O acordo quanto ao novo Chefe de Governo, sem vínculos
partidários, permitiu a retomada dos trabalhos da ANC, que aprovou o texto da
nova Carta tunisiana em janeiro de 2014.
A nova Constituição tunisiana consagrou a liberdade de crença e a
igualdade legal entre os gêneros e declarou, em seu preâmbulo, que a Tunísia
constitui-se como uma República civil, baseada no Estado de Direito. O
sistema de Governo adotado foi o semiparlamentarismo, com Presidente eleito
pelo voto direto e Primeiro-Ministro indicado pela coalização majoritária. O
Legislativo, unicameral, ficou a cargo da Assembleia dos Representantes do
Povo, que conta com 217 parlamentares eleitos para mandatos de 5 anos. A
adoção da nova Constituição da Tunísia, país pioneiro da "Primavera Árabe"
foi considerada evento histórico não somente para o povo tunisiano, mas
também, para todo o Mundo Árabe.

A realização de eleições gerais e a conclusão do período
transitório
Na sequência da finalização da Constituição e como previamente
acordado no Diálogo Nacional patrocinado pela sociedade civil, o Ennahda
abriu mão da chefia de Governo e Jomaa foi empossado como PrimeiroMinistro em janeiro de 2014, juntamente com novo gabinete, de caráter técnico
e apartidário. O novo Governo foi incumbido de liderar a Tunísia até a
realização de eleições legislativas e presidenciais.
A ANC promulgou, em maio de 2014, nova lei eleitoral, que passou
a exigir que os partidos apresentem lista de candidatos que contemple, em igual
número, homens e mulheres. Após intensos debates, foi retirado do texto da lei
proibição a candidatos que tivessem sido afiliados ao RCD, antigo partido de
Ben Ali. A organização do pleito ficou a cargo da Instância Superior
Independente para as Eleições (ISIE), órgão não vinculado ao Governo
tunisiano, o que garantiu maior transparência e credibilidade à organização das
eleições. No mês seguinte, definiu-se calendário eleitoral, com a realização do
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pleito legislativo, em outubro de 2014, e presidencial, em novembro e
dezembro do mesmo ano.
Em paralelo à organização das eleições, o Governo Jomaa
empenhou-se no retorno da Tunísia à normalidade institucional. Em maio de
2014, as Ligas de Proteção da Revolução foram dissolvidas pelo judiciário
tunisiano e seus bens confiscados. No mesmo período, foi lançado diálogo
nacional sobre a economia, com vistas a definir medidas a serem adotadas para
a revitalização da economia tunisiana, profundamente afetada por três anos de
instabilidade.
Em 26 de outubro de 2014, realizaram-se eleições legislativas, com
expressiva vitória do Nidaa Tunis, que obteve 85 dos 217 assentos em disputa.
O Ennahda, por sua vez, obteve 69 assentos. Os demais partidos que
compunham a troica, CPR e Ettakatol elegeram 4 e nenhum deputado,
respectivamente. Analistas apontam, entre os fatores que contribuíram para a
vitória eleitoral do Nidaa Tunis, o descontentamento de parte do eleitorado
com os Governos da troica; a proeminência do Nidaa Tunis no Diálogo
Nacional; e o nível maior de abstenção em regiões do interior e do sul, que
votaram majoritariamente Ennahda nas eleições de 2011.
O primeiro turno das eleições presidenciais, por sua vez, ocorreu em
novembro de 2014, com o histórico registro de 27 candidatos, entre os quais
Beji Essebsi, o então Presidente Moncef Marzouki e o Presidente da ANC,
Mustapha Ben Jafaar. O Ennahda, por sua vez, não lançou candidato à
Presidência e anunciou sua neutralidade durante o pleito. Avalia-se que a
postura de neutralidade do Ennahda buscou assegurar a participação do partido
em novo Governo, independentemente do candidato vencedor. Não obstante,
grande parte da base eleitoral do Ennahda apoiou o então Presidente Moncef
Marzouki, dada sua participação no governo da “troica” e sua histórica defesa
dos direitos políticos e civis dos islamistas.
Os dois candidatos mais votados no pleito, Essebsi (39,4%) e o então
Presidente Mocef Marzouki (33,4%), passaram ao segundo turno. Em
dezembro de 2014, Essebsi foi eleito Presidente, com 55% dos votos válidos.
Eleito Presidente e tendo o Nidaa Tunis obtido maioria legislativa,
Essebsi indicou Habib Essid, político sem mandato e com bom trânsito entre
islamistas e secularistas, como novo Primeiro-Ministro tunisiano, em janeiro de
2015. Em fevereiro, o gabinete formado por Essid obteve voto de confiança da
nova Assembleia dos Representantes do Povo. Destaca-se, na formação do
novo Governo tunisiano, a presença de um Ministro e três Secretários de
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Estado vinculados ao Ennahda. A participação do partido islamista é vista
como gesto em favor da união nacional, com vistas a melhor enfrentar os
desafios que ainda se impõem à Tunísia, sobretudo no campo securitário e
econômico. Nidaa Tunis e Ennahda, juntos, possuem 70% das cadeiras no novo
Parlamento.
Desafios atuais
No campo político, o forte antagonismo que opôs o Nidaa Tunes e o
Ennahda nas eleições gerais revela que permanecem latentes as principais
linhas de fratura da sociedade tunisiana. À polarização ideológica entre os
projetos secular e islamista, somaram-se as disparidades inter-regionais do
país: a zona costeira, cosmopolita e próspera, votou majoritariamente próNidaa Tunes; ao passo que o interior sulista, conservador e com padrões
socioeconômicos inferiores, se mostrou preponderantemente favorável ao
Ennahda.
Esse cenário indica que a estabilidade política e a coesão social na
Tunísia dependem fortemente de que nenhuma força política busque promover
um projeto hegemônico e excludente de poder. Da mesma forma que, com
vistas a assegurar a governabilidade durante o período de transição, o Ennahda
se viu obrigado a matizar seu discurso ideológico e acomodar forças seculares
para formar uma coalizão governista, o atual Governo liderado pelo Nidaa
Tunes enfrenta o desafio de promover a inclusão socioeconômica das
populações do interior e, assim, mitigar as disparidades sociais e inter-regionais
que estiveram na origem da Revolução de 2011. A atual associação entre Nidaa
Tunes e Ennahda, embora possa sofrer dificuldades inerentes a suas
contradições, contribui, em princípio, para que uma maior proporção da
população tunisiana se veja representada no jogo político nacional.
Outros desafios à estabilidade tunisiana podem ser observados no
campo da segurança, no qual a deterioração da situação na vizinha Líbia, com
o avanço de grupos extremistas e intensificação do contrabando de armas, vem
constituindo importante ameaça. Nota-se maior presença do radicalismo
religioso em regiões desfavorecidas economicamente, sobretudo no interior e,
em especial, na região de fronteira. Ao longo de 2013 e 2014, registraram-se
diversos ataques contra militares tunisianos em regiões fronteiriças com a Líbia
e com a Argélia, os quais vitimaram dezenas de militares tunisianos. Em 18 de
março de 2015 a violência extremista atingiu a capital tunisiana. Ataque
terrorista ao Museu do Bardo, em Túnis, resultou na morte de 22 pessoas,
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sendo 20 turistas estrangeiros e dois tunisianos. Os supostos autores do ataque,
mortos em confrontos com as forças de segurança tunisianas, teriam recebido
treinamento militar na Líbia.
Três meses depois, em 26 de junho de 2015, novo ataque terrorista,
na cidade de costeira de Sousse, contra turistas estrangeiros, vitimou 38
pessoas, tornando-se o pior atentado na história da Tunísia. O ataque teria sido
perpetrado por jovem universitário tunisiano, morto em conflito com as forças
de segurança do país.
Os ataques têm prejudicado significativamente o setor de turismo,
responsável por importante parcela da economia tunisiana (cerca de 15% do
PIB), em contexto no qual o Governo busca retomar o crescimento econômico
e atender às demandas ainda pendentes da Revolução de 2011 por maior justiça
social e emprego, especialmente entre a população jovem.

Política externa

A política externa tunisiana, por razões históricas e geográficas, tem
sido caracterizada por alinhamento às potências ocidentais, posições
moderadas em relação aos principais temas do Magrebe e do Oriente Médio, e
apego ao multilateralismo. Em razão dos laços econômico-comerciais (mais de
70% de seu intercâmbio comercial), da ajuda ao desenvolvimento direcionada
ao país, bem como da expressiva presença de migrantes tunisianos naquele
continente (aproximadamente 85% da diáspora tunisiana), os parceiros
europeus, sobretudo França, Itália e Alemanha, constituem as parcerias mais
tradicionais da Tunísia em termos econômicos e políticos. A parceria com os
Estados Unidos da América (EUA), fundada em considerações estratégicomilitares e no apoio à estabilidade tunisiana, também se reveste de importância
histórica para o país magrebino.
Após a Revolução tunisiana de janeiro de 2011, ganhou ímpeto
movimento de revisão da política externa tunisiana, que passou a buscar uma
maior diversificação de suas parcerias e redução de suas dependências
externas. Esse movimento, articulado durante o processo de transição
democrática (2011-2015), conferiu à política externa tunisiana um caráter mais
universalista e pragmático, no qual, sem descuidar das parcerias tradicionais, a
Chancelaria tunisiana também passou a privilegiar uma aproximação com
países em desenvolvimento, com ênfase no Mundo Árabe, na África
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Subsaariana, bem como em forças emergentes, notadamente Brasil, China,
Índia, Rússia e Turquia.
Com a conclusão do período de transição, em janeiro de 2015, o
novo Governo tunisiano tem igualmente buscado, nas palavras do atual
Presidente Beji Caïd Essebsi, “recuperar a imagem e o prestígio internacionais
da Tunísia promovendo uma nova inserção do país no contexto internacional à
luz de sua condição de jovem nação árabe e democrática”. A reconstrução
desta imagem de país estável, democrático e dinâmico é essencial para recobrar
a confiança dos Estados e investidores estrangeiros no sistema político e na
economia tunisianos.
A fim de reforçar a atuação da diplomacia nas áreas prioritárias da
segurança e da economia, o atual Governo da Tunísia decidiu criar, na estrutura
da Chancelaria tunisiana, um “Comitê Nacional de Luta contra o Terrorismo”,
com mandato para aperfeiçoar a coordenação com os demais órgãos internos e
concentrar as iniciativas de cooperação internacional da Tunísia no setor
securitário, bem como expandir e fortalecer sua rede de adidâncias comerciais
no exterior.
No contexto do combate à proliferação de ideologias extremistas e de
atividades terroristas no Magrebe, o novo Governo tunisiano tem redobrado
esforços para assegurar o apoio dos países europeus, dos Estados Unidos da
América (EUA) e de seu entorno geográfico. Esse movimento é ilustrado pelo
fato de que as três primeiras visitas bilaterais do Presidente Beji Caïd Essebsi
tenham sido à Argélia, à França e aos EUA.
No âmbito multilateral, cabe recordar que a Tunísia cumpriu três
mandatos como membro não permanente do Conselho de Segurança das
Nações Unidas (1959–1960, 1980–1981, 2000–2001), número significativo
para um país magrebino de pequenas dimensões geográficas. O país é
atualmente candidato a uma vaga no Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas para o triênio 2017-2019.

União Europeia
A Tunísia foi o primeiro país mediterrâneo com o qual a União
Europeia estabeleceu uma Área de Livre Comércio, em vigor desde 2008,
quando foi completada a eliminação de tarifas prevista no Acordo de
Associação, de 1995. Em 2015, foram iniciadas negociações para ampliar o
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escopo do acordo de livre comércio, de modo a incluir serviços, compras
governamentais, competição, direitos de propriedade intelectual e proteção aos
investimentos, o que deverá conduzir a uma gradual integração da economia
tunisiana ao Mercado Comum Europeu. O reforço da aproximação econômica
com a União Europeia é considerado pelo Governo tunisiano como vantajoso,
pois deverá resultar em uma integração ainda maior a importantes cadeias
globais de valor.
No domínio político, a Tunísia é reconhecida como "parceira
privilegiada" da União Europeia e espera contar com apoio europeu adicional
no combate ao terrorismo e no controle do fluxo de migrantes africanos pelo
Mediterrâneo em direção à Europa. Na perspectiva da atual política externa
tunisiana, o modo mais eficaz de obter resultados concretos nestas áreas seria a
erradicação de suas causas mais profundas: a pobreza, o desemprego e os
desequilíbrios regionais.
Estados Unidos
A tradicional aliança da Tunísia com os EUA, forjada durante a
Guerra Fria e revitalizada após os ataques terroristas de 11 de setembro de
2001, fundamenta-se na visão norte-americana da Tunísia como ator moderado
e liberal, bem como nos interesses econômicos tunisianos. A parceria com os
Estados Unidos da América foi reforçada durante visita do Presidente Beji
Caïd Essebsi a Washington em maio passado, quando novas iniciativas de
cooperação nos setores de defesa, educacional, turístico, financeiro e comercial
foram anunciadas. Na mesma ocasião, os Estados Unidos da América
conferiram, ademais, à Tunísia o estatuto de “aliado preferencial não membro
da OTAN”, o que deverá abrir caminho para uma maior cooperação militar
entre os dois países. A presença norte-americana na economia tunisiana,
contudo, é bem mais reduzida do que a dos países europeus.
Vista pelos países ocidentais como exemplo de transição democrática
no contexto da chamada “Primavera Árabe”, a Tunísia tem recebido expressivo
fluxo de visitas de alto nível, bem como renovadas promessas de ajuda
financeira e cooperação. Desde a adoção da mais recente Constituição, em
janeiro de 2014, já visitaram o país os Presidentes da Alemanha, da Itália, da
Palestina e da Sérvia, o Rei do Marrocos e os Ministros das Relações
Exteriores dos Estados Unidos da América, da França e de Malta, entre outros.
O Governo norte-americano, em maio de 2015, reiterou sua intenção de
conceder à Tunísia garantia de crédito de 500 milhões de dólares para que o
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país magrebino possa captar recursos no mercado internacional em condições
mais favoráveis. O Governo italiano anunciou, por sua vez, aporte de 86
milhões de euros para a execução de projetos de cooperação e auxílio direto ao
orçamento público da Tunísia. Por outro lado, o recrudescimento do
radicalismo religioso é fonte de extrema preocupação para os parceiros
tradicionais do país. A Tunísia é citada como um dos principais países de
origem de jihadistas estrangeiros recrutados voluntariamente para lutar na Síria
e no “Estado Islâmico” (estima-se que cerca de três mil jovens tunisianos se
associaram a grupos extremistas na região). Nesse quadro, o temor de que a
Tunísia possa ser alvo de radicalização ou desestabilização em função da
deterioração das condições socioeconômicas no país e da crise na vizinha Líbia
contribuem para um engajamento internacional ainda maior com as autoridades
tunisianas.
Entorno regional
Em seu entorno geográfico, o país busca dar novo alento a iniciativas
de integração regional. A consolidação da União do Magrebe Árabe (UMA),
criada em 1989 e integrada por Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia,
tem sido ativamente defendida por esta última. O ideal de integração
econômica e política da UMA, contudo, sofreu, desde o início, dificuldades
relacionadas às divergências entre Marrocos e Argélia a respeito da soberania
do Saara Ocidental. Ciente das dificuldades de integração decorrentes, a
Tunísia vem propondo avanços concentrados em temas econômicos. Estudos
do Banco Mundial indicam ser possível criar mais de 40 mil empregos e
alcançar incremento de 2% a 3% no PIB regional caso venha a concretizar-se a
livre circulação de bens entre as fronteiras dos cinco países da UMA.
A cooperação política, militar e econômica com a Argélia tem sido
reforçada nos últimos anos. As relações bilaterais foram recentemente descritas
pelo Presidente Beji Caïd Essebsi como “privilegiadas e excepcionais”, sendo
consideradas essenciais para o combate ao jihadismo e para a estabilidade da
região. A Argélia apoiou a transição política tunisiana e tem desempenhado
papel crucial na manutenção da estabilidade e da segurança no território
tunisiano. Ao amparo de acordo militar assinado em maio de 2014, a Argélia
destacou forças militares para o rastreamento de grupos terroristas no país
vizinho. Teriam sido instalados 80 postos de controle e 20 zonas militares, com
60.000 militares, ao longo dos 956 quilômetros da fronteira comum, em
condições de atuar em território tunisiano. Importa, ainda, mencionar que a
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economia da Tunísia tem-se beneficiado da ajuda financeira e do afluxo de
turistas argelinos.
O Marrocos é também um relevante parceiro da Tunísia na região.
Ambos os países adotaram modelos econômicos similares e, ao contrário dos
demais países magrebinos, optaram por relações próximas com as potências
ocidentais desde os primórdios de suas independências. A convergência entre
os dois países é reforçada, ainda, pela posição neutra adotada pela Tunísia em
relação à questão do Saara Ocidental.
A crise na vizinha Líbia é tema premente da agenda política e de
segurança do Magrebe e tem tido impacto direto sobre a estabilidade e
economia da Tunísia. Estima-se que entre 1 e 2 milhões de líbios, número que
equivale a aproximadamente 10% da população tunisiana, buscaram refúgio na
Tunísia desde 2011, o que se tem traduzido em elevados custos ao Governo e à
sociedade tunisianos. Além disso, o conflito líbio resultou em drástica
diminuição das remessas da diáspora tunisiana no país vizinho, onde até
recentemente residiam cerca de 300 mil cidadãos tunisianos, e do comércio
bilateral formal.
Preocupam Túnis, ainda, o aumento do tráfico de armas e a fluida
circulação de jihadistas oriundos da Líbia em território tunisiano, dadas a
extensão e a porosidade da fronteira comum (459 km). As regiões sul e oeste
da Tunísia, crescentemente utilizadas como ponto de trânsito para grupos
armados, contrabandistas e traficantes de armas e de drogas com conexões no
Magrebe, Sahel e Levante, são hoje também importantes áreas de recrutamento
de combatentes voluntários por parte de grupos extremistas. Outra preocupação
do Governo tunisiano tem sido garantir a segurança de seus nacionais em
território líbio. Tornaram-se frequentes sequestros de funcionários
governamentais e cidadãos comuns tunisianos por milícias líbias.
Temendo um agravamento da situação e suas repercussões negativas
em seu território, a Tunísia tem buscado ampliar seus apoios externos e
contribuir ativamente no encaminhamento de solução negociada para a crise
líbia, tendo reiterado sua oposição a quaisquer intervenções militares externas
no país vizinho. Túnis, seguindo a posição da Liga Árabe, reconhece o
Governo e o Parlamento líbios sediados em Tobruk como os únicos legítimos e
defende a formação, na Líbia, de um governo de união nacional apoiado pela
sociedade civil e pelos chefes tribais e capaz de implementar as propostas das
Nações Unidas para uma solução pacífica do conflito.
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A Tunísia, cuja vocação árabe-magrebina é inequívoca, também
acompanha atentamente a situação em todo o Mundo Árabe. Apesar do
engajamento com os países ocidentais, o país manteve historicamente
importante atuação, ainda que discreta, no seio da comunidade dos países
árabes, tendo hospedado, na década de 1980, as sedes da Organização para a
Libertação Palestina (OLP) e da Liga dos Estados Árabes (LEA).
Em relação às situações na Síria e no Iêmen, a Tunísia tem-se
alinhado às posições e decisões da LEA. A Tunísia não reconhece o regime de
Bachar al-Assad como autoridade legítima na Síria. No que concerne ao
conflito israelo-palestino, o país reconhece o Estado da Palestina e, recordando
a necessidade de zelar pelos direitos do povo palestino, tem defendido uma
solução pacífica para a disputa, baseada na fórmula dos dois Estados. Deve-se
destacar, ainda, a relevância atribuída às relações com os países do Golfo
Pérsico, importantes parceiros econômicos.
Forças emergentes
Para além do aprofundamento das relações com seus parceiros
tradicionais, o país tem buscado também ampliar seu leque de parcerias, com
interesse especial pelos países emergentes, nomeadamente Brasil, China, Índia
e Turquia, e pela África subsaariana. Objetivo declarado do Governo de
transição, a diversificação das relações internacionais da Tunísia continua a ser
perseguida pelas atuais autoridades, como forma de forjar laços financeiros e
comerciais com economias em rápida expansão (em contraposição ao baixo
crescimento da Europa). Além da diminuição de dependências externas, o
movimento de aproximação a parceiros extrarregionais no mundo em
desenvolvimento busca igualmente conquistar maior legitimidade para sua
política externa, identificada no período pós-revolucionário como
demasiadamente concentrada em parceiros do Norte.
A fim de dar impulso às relações com parceiros não tradicionais, a
Chancelaria tunisiana anunciou, no início deste ano, planos para elevar o nível
de algumas de suas representações diplomáticas na Ásia, na África subsaariana
e em países escandinavos.
O país assinou, em 2004, com a Turquia acordo para o
estabelecimento de uma zona de livre comércio. O principal parceiro comercial
da Tunísia na Ásia, no entanto, é a China, com quem mantém relações
políticas cordiais e projetos bilaterais de cooperação nas áreas de defesa,
turismo, energia, transporte e telecomunicações. A participação de empresas

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 629

30

chinesas em grandes projetos de infraestrutura tende a crescer. A Índia, por sua
vez, ainda tem presença econômica tímida na economia tunisiana e esboça
aproximação política com o país magrebino.
África subsaariana
No que diz respeito à política externa para a África subsaariana, os
principais interesses tunisianos tendem a ser tanto econômicos quanto políticos.
O Presidente Beji Caïd Essebsi, em seu discurso na cerimônia de abertura da
XXIV Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana, em janeiro de 2015,
declarou que a Tunísia está determinada a restaurar “o prestígio e o brilho” de
suas históricas relações com os países africanos subsaarianos e afirmou que,
hoje mais do que nunca, a luta contra o terrorismo deve unir a África, a
exemplo da unidade continental forjada em torno da batalha contra o
colonialismo. A diplomacia tunisiana tem defendido, ademais, o fortalecimento
dos mecanismos continentais de resolução de conflitos, a fim de garantir
soluções africanas para problemas africanos.
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ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS
Economia
A economia tunisiana encontra-se em processo de recuperação lenta
após os fracos resultados no início desta década, em função da instabilidade
interna e da crise financeira internacional.
Segundo dados do Banco Mundial, o PIB da Tunísia era, em 2014,
de aproximadamente US$ 49 bilhões, e o PIB PPP per capita, US$ 11 mil.
Desde 2011, a economia tem crescido a taxas modestas (2-3%) e essa
tendência deve ser mantida também em 2015, especialmente em razão do fraco
desempenho das economias europeias, principal destino das exportações
tunisianas, e de movimentos grevistas e manifestações sociais que têm afetado
negativamente setores-chave da economia.
Desde a década de 1970, a Tunísia adotou modelo econômico
orientado para a industrialização e as exportações. A transformação estrutural
da economia tunisiana foi viabilizada por ambiciosa política de investimentos
públicos em infraestrutura e capital humano e pela atração de investimento
externo direto com importantes incentivos fiscais a indústrias exportadoras.
O setor de serviços é, hoje, o principal da economia tunisiana,
respondendo por 62,3% do PIB, enquanto a indústria e a agricultura
representam 29% e 8,7%, respectivamente. Produtos mecânicos,
eletroeletrônicos, têxteis e de couro são os principais manufaturados
produzidos no país. Entre os produtos agropecuários, destacam-se azeitonas,
tomates, frutas cítricas, tâmaras, carne e laticínios.
O turismo, responsável por mais de 15% do PIB e aproximadamente
14% da oferta de empregos no país, ainda sofre os efeitos da instabilidade
vivida durante e após a Revolução de janeiro de 2011. Os atentados terroristas
no Museu do Bardo e na cidade de Sousse, em março e junho deste ano,
respectivamente, deverão adiar ainda mais a recuperação do setor. No primeiro
quadrimestre de 2015, em comparação com o primeiro quadrimestre de 2014,
houve recuo de 21,9% no número de pernoites, 25,7% nas entradas de turistas e
26,3% nas receitas auferidas. Tomando 2010 como referência, a queda no
afluxo de visitantes chega a 32,7%.
Outro setor que tem apresentado desempenho abaixo do esperado é a
indústria de exploração do fosfato, principal recurso mineral do país e matériaprima para fertilizantes, plásticos e tintas. Foram produzidas 11 milhões de
toneladas de fosfato no período entre 2011 e 2014, ao passo que, apenas em
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2010, esse número foi de 8,2 milhões de toneladas, o que rebaixou a Tunísia da
quinta à nona posição na lista dos principais produtores mundiais, com perda
de mercados frente a países como Marrocos, Jordânia e Arábia Saudita. Os
prejuízos são potencializados pelo cenário de alta nos preços internacionais do
fosfato e de seus derivados.
A drástica queda na produção de fosfato é resultado, em grande
medida, de numerosos protestos e greves dos trabalhadores e também da
população residente nas principais áreas de exploração do mineral, descontes
com os baixos salários, a poluição resultante do processo produtivo e o
aumento do desemprego. A taxa de desemprego do país é, hoje, alta, 15,3%;
menor, contudo, do que em 2011, quando alcançou 16,7%, mas ainda superior
à registrada no período pré-revolução (em torno de 13%). As manifestações, as
paralizações de funcionários e os bloqueios de vias de escoamento da produção
resultaram em sérios prejuízos para o setor minerador.
Onda de movimentos grevistas atinge também setores como saúde e
educação e reflete demandas históricas por maiores benefícios sociais e
redução das desigualdades econômicas regionais.
Diferentemente de seus vizinhos da costa mediterrânea, a Tunísia
não é um grande produtor de petróleo. Entre 1970 e 1986, a Tunísia viveu seu
apogeu na produção de petróleo, chegando a produzir 120 mil barris/dia.
Contudo, o país atualmente produz 55 mil barris/dia, o que corresponde a
apenas 3% da produção da Argélia, por exemplo. A Tunísia importa, hoje, 60%
do petróleo que consome (em sua maior parte proveniente da Líbia) e 47% do
gás natural, proveniente, em sua totalidade, da Argélia. Em 2013, a Tunísia
descobriu novas reservas de petróleo, que poderão elevar a produção do país
em 10%, até 2021. Estima-se, todavia, que as reservas de petróleo atualmente
sendo exploradas na Tunísia deverão estar esgotadas até o ano de 2040.
A indústria tunisiana, por sua vez, registrou, em 2013, crescimento
médio de 2,5%. De acordo com relatório do Banco Africano de
Desenvolvimento, os setores de vestuário, eletroeletrônicos, mecânica e
agroindústria são responsáveis por 75% das empresas de exportação do país e
65% dos empregos na indústria. O setor está bem integrado às cadeias globais
de valor, vínculo que foi aprofundado com a entrada em vigor de zona de livre
comércio com a União Europeia, em 2008. Em que pese o adensamento desses
vínculos com a Europa (atualmente, o comércio tunisiano-europeu representa
mais de 70% das trocas internacionais da Tunísia), analistas tunisianos
ressentem-se de que o setor industrial do país tenha passado a operar em nichos
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restritos das cadeias globais de produção, em geral em segmentos com
potencial limitado de agregação de valor. As instalações industriais estão,
ademais, concentradas na região costeira do país, o que reforça desigualdades
econômicas regionais históricas. Alguns setores da sociedade tunisiana
ressentem, ainda, o alegadamente reduzido impacto das indústrias voltadas
para a exportação no real desenvolvimento humano do país.
O Governo de transição adotou, entre 2011 e 2013, políticas
monetária e fiscal expansionistas para garantir o crescimento econômico e
evitar um aumento do desemprego. Os efeitos colaterais destas medidas foram
um crescimento do déficit fiscal do Governo, que chegou a 6% do PIB em
2013, e um incremento da inflação. Os dados divulgados pelo Governo
tunisiano relativos ao primeiro quadrimestre de 2015 mostram, entretanto, uma
estabilização da taxa de inflação em 5,7% e perspectiva de melhora das contas
públicas.
Como forma de saldar os déficits orçamentários, o Governo tunisiano
buscou fontes externas de financiamento. Sobretudo na sequência da adoção da
nova Constituição tunisiana, em janeiro de 2014, diversos parceiros externos
responderam a apelos tunisianos por acesso a fontes de financiamento oficial.
Vale mencionar, por exemplo, que, em abril daquele ano, o Governo dos EUA
anunciou que repassaria À Tunísia US$ 500 milhões em garantia a
empréstimos que viesse a contrair no mercado financeiro internacional, o que
foi instrumental para que o país recebesse US$ 1,75 bilhão em empréstimos do
FMI. Em janeiro deste ano, a Tunísia efetuou emissão de títulos que
permitiram a obtenção de empréstimo no valor US$1 bilhão para financiar o
orçamento do Estado em 2015. O sucesso desta operação pode ser avaliada
como voto de confiança do mercado internacional e dos parceiros externos nas
instituições políticas e econômicas do país e nas boas perspectivas da economia
tunisiana.
Comércio
O intercâmbio comercial da Tunísia, segundo estimativas do FMI,
foi de US$ 39,75 bilhões, em 2014. Nos últimos anos, a balança comercial do
país tem mantido padrão deficitário (déficit de 7,51 bilhões em 2014, por
exemplo). Os dados do primeiro quadrimestre de 2015 divulgados pelo
Governo tunisiano mostram uma leve redução desse déficit (20% menor que o
do mesmo período em 2014).
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As exportações tunisianas, que representam 38% do PIB do país,
totalizaram US$ 16,12 bilhões, em 2014, e foram destinadas, majoritariamente,
aos seguintes mercados: França (33,2% do valor total); Itália (18,2%);
Alemanha (12%); Espanha (3,3%); Estados Unidos (3,3%); Reino Unido (3%);
e Argélia (3%). Nesta listagem, o Brasil figura na 22ª posição. Os principais
produtos de exportação da Tunísia são máquinas elétricas, vestuário e
combustíveis.
A preponderância das economias europeias também é notada na lista
dos países de origem das importações tunisianas, que é encabeçada por França
(18,8% do valor total), Itália (18,4%), Alemanha (7,4%), Argélia (6,7%) e
Azerbaijão (5,4%). O Brasil é o 19º. Combustíveis, máquinas elétricas,
máquinas mecânicas e automóveis são os principais itens da pauta de
importações do país.
O comércio Brasil-Tunísia experimentou expansão de 85,4% entre
2005 e 2014, passando de US$ 167 milhões para US$ 310 milhões (apesar de
retrações pontuais em 2009 e nos últimos dois anos). Há, contudo, potencial
para o incremento das relações comerciais entre os dois países, dadas as
complementariedades entre as economias tunisiana e brasileira (o cruzamento
estatístico entre a pauta exportadora brasileira e importadora da Tunísia em
2012 permite identificar oportunidades de adensamento das trocas econômicas
bilaterais, em especial, nos seguintes setores: i) petróleo e derivados; ii)
veículos e autopeças; iii) soja e óleo de soja; iv) medicamentos; v) fios de
cobre; vi) milho; vii) produtos de ferro/aço; viii) obras de plásticos; ix) trigo; e
x) madeira).
A pauta exportadora do Brasil, em 2014, foi dominada pelo açúcar e
derivados (36,3% do valor total), soja em grãos e sementes (20%), cereais
(16,3%) e café (7,1%). Entre as importações brasileiras provenientes da
Tunísia, destacam-se adubos (47,7% do valor total), máquinas elétricas
(15,3%) e produtos químicos inorgânicos (11,7%).
Negociação de acordo comercial Tunísia-Mercosul
A Tunísia tem uma rede de acordos comerciais que inclui acordos
com a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio
(EFTA), além do Acordo de Agadir (com Egito, Jordânia e Marrocos), do
GAFTA (Greater Arab Free Trade Agreement) e de acordos de preferências
fixas com Argélia e Irã. O país foi beneficiado, ademais, com preferências
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unilaterais no âmbito do Sistema Geral de Preferências (SGP) de países
desenvolvidos.
Desde 2009, o Governo da Tunísia tem mantido consultas com o
Brasil sobre a possibilidade de que seja assinado acordo comercial com o
Mercosul. No contexto pós-revolucionário, a necessidade de diversificar seus
parceiros econômicos internacionais levou a Tunísia a buscar uma nova
aproximação com a América Latina, região que responde por menos de 1% do
comércio tunisiano com o mundo.
No contexto da reunião do Comitê de Seguimento Brasil-Tunísia,
ocorrida em abril de 2014, o interesse político tunisiano foi renovado e, como
resultado, as negociações foram retomadas. De sua parte, os países membros
do Mercosul demonstram engajamento nas negociações com a Tunísia, no
contexto de crescente interesse do bloco em identificar novas frentes
negociadoras no continente africano.
Em dezembro de 2014, por ocasião da XLVII Cúpula do Mercosul,
foi assinado o Acordo-Quadro de Comércio e Cooperação Econômica entre o
Mercosul e a Tunísia. O instrumento, que agora segue os trâmites de ratificação
exigidos pelas legislações domésticas de cada país envolvido, tem como
objetivo fortalecer o diálogo econômico entre as partes, além de estabelecer um
Comitê Conjunto encarregado de, entre outras funções, definir parâmetros e
servir de foro para a eventual negociação de acordo de livre comércio (ALC)
com a Tunísia.
Em maio de 2015, teve lugar, em Túnis, a primeira reunião de
seguimento ao Acordo. Ambas as partes reafirmaram, na ocasião, o interesse
em negociar um ALC com ampla cobertura de produtos para promover a
expansão e diversificação do comércio. Foi constatado haver oportunidades de
diversificação da pauta de comércio entre o Mercosul-Tunísia, uma vez que as
exportações tunisianas ao bloco se concentram em fertilizantes (superfosfatos,
quase 70%), e a do Mercosul, em produtos agrícolas (cereais, soja e açúcar).
Estudos técnicos apontam, ademais, que, no caso do Brasil, eventual conclusão
de que um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Tunísia
proporcionará, em princípio, vantagens às exportações brasileiras de bens
agrícolas, pelo grau elevado de sua competitividade e pela elevada média
tarifária praticada pela Tunísia em relação a produtos exportados pelo Brasil
(em torno de 25%).
Investimentos
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O Governo tunisiano atribui destacada importância ao investimento
externo direto (IED). Os IEDs são responsáveis por um terço das exportações e
um quinto dos empregos no país, de acordo com dados do Departamento de
Estado estadunidense. No relatório "Doing Business 2014", do Banco Mundial,
a Tunísia figura na primeira posição entre os países da África do Norte no que
se refere a perspectivas propícias a negócios e investimentos estrangeiros.
Finda a transição política, o Governo tem envidado esforços para
recobrar a confiança dos investidores estrangeiros, parcialmente corroída em
razão da convulsão social e piora da situação de segurança no contexto pósrevolucionário. No primeiro quadrimestre deste ano, o IED alcançou 385
milhões de euros, o que representa alta de 83,5% na comparação com o mesmo
período de 2014, sendo os setores de energia e de serviços os principais
beneficiados.
A Tunísia, em razão de sua posição geográfica, instituições públicas
sólidas e acordos de livre comércio, é destino potencialmente atrativo para
investimentos produtivos brasileiros. Além disso, há projetos de infraestrutura
atualmente em estudo pelo Governo da Tunísia, sobretudo para a renovação e a
expansão das malhas viária e ferroviária. Dada a grande vantagem competitiva
brasileira nesses setores, os projetos, quando anunciados, poderão suscitar
interesse de empresas brasileiras.
Não obstante essas oportunidades, até o momento, não há registro de
investimentos de empresas brasileiras na Tunísia, tampouco de investimentos
diretos da Tunísia no Brasil. A situação recomenda reforço da cooperação entre
as respectivas agências de promoção de investimentos e dos contatos entre as
comunidades empresariais brasileira e tunisiana. Por identificar na Tunísia um
potencial destino de investimentos brasileiros, a Agência Brasileira de
promoção de Exportações e Investimentos (APEX) designou o Diretor do seu
escritório em Angola para formar parte da delegação brasileira enviada à
reunião do Comitê de Seguimento Brasil-Tunísia, que teve lugar em abril de
2014. Na ocasião, os dois países acordaram intensificar a troca de missões
entre suas agências de fomento a investimentos, acompanhadas por comitivas
empresariais.
Na esteira da reunião do Comitê de Seguimento, foi realizado o
“Fórum Econômico Tunísia-Brasil”, em maio de 2014, na sede da Federação
Industrial do Estado de São Paulo (FIESP). O então Ministro da Indústria,
Minas e Energia tunisiano, Kamel Bem Naceur, liderou a participação
tunisiana no evento e apresentou grande interesse de seu país em uma
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aproximação econômica com o Brasil. Em maio de 2015, teve lugar, em São
Paulo, o Seminário “Brasil-Tunísia: perspectivas de cooperação económica e
comercial”, organizado em parceria pela Embaixada da Tunísia no Brasil e a
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.
Negociação de acordo de investimentos
Somando-se às ações de fomento a negócios e investimentos
bilaterais, a Tunísia foi incluída entre os destinos de missão técnica
interministerial encarregada de apresentar a proposta brasileira de Acordo de
Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) a parceiros econômicos
no norte da África, que teve lugar em junho de 2014. Igualmente voltado para a
promoção de investimentos, o ACFI oferece fórmula alternativa a modelos
tradicionais de acordos de proteção de investimentos, os quais preveem
cláusulas de arbitragem obrigatória investidor-Estado e expropriação indireta.
A proposta brasileira de ACFI visa a estabelecer mecanismo
intergovernamental bilateral para divulgação de oportunidades, intercâmbio de
informações e lançamento de iniciativas de facilitação de negócios. A ênfase
em mitigação de riscos e prevenção de controvérsias substitui a ênfase na
judicialização de conflitos, constante dos acordos tradicionais.
Em abril de 2015, foi enviada proposta revisada do ACFI a Túnis,
com base nas discussões sobre o modelo realizadas com outros países. O lado
tunisiano solicitou nova reunião presencial, a ser realizada, possivelmente, em
novembro do corrente ano.
Até o momento, foram negociados acordos com base no modelo ACFI com
México, Moçambique, Angola e Malaui.
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
1574
1881
1920
1934

A Tunísia é incorporada ao Império Turco-Otomano.
Em contexto de crise financeira, a Tunísia torna-se protetorado francês.
Fundação do Partido nacionalista tunisiano "Destur".
Cisão no "Destur" leva à fundação do partido laico "Neo-Destur", sob a
liderança de Habib Burguiba.
Assassinato do líder sindical Farhat Rached dá início a onda de
1952
protestos contra a presença francesa na Tunísia.
A Tunísia torna-se independente. Eleições para a Assembleia
1956
Constituinte são vencidas pelo Neo-Destur. Habib Burguiba passa a
ocupar o cargo de Primeiro-Ministro. É aprovado o Código do Estatuto
Pessoal, que, entre outros, aboliu a poligamia, estabeleceu idade
mínima para o casamento e concedeu o direito de divórcio às mulheres.
Assembleia Constituinte proclama a República. Burguiba passa a
1957
ocupar, interinamente, a Presidência do país.
Aprovada a Constituição tunisiana. Burguiba é eleito Presidente.
1959
1963-1964 A Tunísia adota regime de partido único. O Neo-Destur passa a
chamar-se Partido Socialista Desturiano (PSD).
Habib Burguiba torna-se Presidente vitalício.
1975
Em meio a crise econômica, realizam-se as primeiras eleições
1981
parlamentares multipartidárias no país. PSD obtém ampla maioria dos
assentos em disputa. É fundado o Movimento da Tendência Islâmica
(MTI), partido de orientação islamista, sob a liderança de Rached
Ghannouchi.
Burguiba nomeia Zine Al-Abidine Ben Ali para o cargo de Ministro do
1986
Interior e incumbe-o de erradicar o MTI, que vinha se convertendo na
maior força de oposição ao Governo.
Ben Ali é guindado a Primeiro-Ministro e afasta Burguiba do poder,
1987
alegando sua incapacidade devido à senilidade.
MTI é renomeado Ennahda. O partido segue proscrito. Ben Ali é
1989
confirmado no cargo de Presidente, após eleições presidenciais. Após
as eleições, reinicia-se processo de dura repressão política aos
islamistas, cuja liderança parte para o exílio.
Ben Ali é reeleito e o partido do Governo Rassemblement
1994
Constitutionnel Démocratique (RCD) obtém vitória em todos os 257
municípios do país.
Assinatura do Acordo de Associação com a União Europeia.
1995
Governo tunisiano inicia uma série de reformas destinadas a aumentar a
1996
participação de partidos da oposição na vida política do país. Sem
comprometer a predominância do RCD, aumentou-se o número de
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1999
2002
2004
2009
2010/dez
2011/jan

2011/fev
2011/mar

2011/out
2011/dez
2012/jun
2012/abr
2012/jun
2012/set
2013/fev

assentos reservados para a oposição, tanto no Parlamento como nos
Governos locais.
Realizam-se eleições presidenciais e parlamentares. Ben Ali obtém
99% dos votos e é eleito para novo mandato de 5 anos. Pela primeira
vez, candidatos da oposição concorreram contra Ben Ali.
Adoção de Emenda Constitucional amplia poderes do Legislativo e
criou uma segunda instância, a Câmara dos Conselheiros, que começou
a atuar em 2005.
Ben Ali é reeleito para seu 4º mandato com 96% de apoio dos eleitores.
Ben Ali é reeleito para seu 5º mandato, com 89% dos votos.
Autoimolação de jovem tunisiano em protesto contra a arbitrariedade
policial e de autoridades municipais dá início a onda de protestos contra
o regime de Ben Ali.
Em 14 de janeiro, face à intensificação dos protestos, Ben Ali dissolve
o governo e decreta estado de emergência, na tentativa de manter-se no
poder. No mesmo dia, no entanto, deixa o país. O Presidente do
Parlamento, Foued Mebazaa, assume como Presidente-interino e o
então Primeiro-Ministro Mohammed Ghannouchi forma governo de
unidade nacional.
O Primeiro-Ministro Mohamed Ghannouchi pede demissão, cedendo à
pressão de manifestações que exigiam sua saída. Em seu lugar, assume
Beji Caid Essebsi
Criação do “Conselho da Instância Superior para a Realização dos
Objetivos da Revolução, a Reforma Política e a Transição
Democrática”, em 3 de março, instância encarregada de elaborar a
legislação que regerá a eleição da Assembleia Nacional Constituinte
(ANC).
Eleições para ANC. Partido islamista Ennahda obtém 41% dos assentos
em disputa.
ANC elege o novo Presidente do país, Moncef Marzouki, e o novo
Primeiro-Minsitro, Hamadi Jebali.
Ex-Presidente Ben Ali, exilado na Arábia Saudita, é condenado à prisão
perpétua por mortes decorrentes dos protestos em 2011. Arábia Saudita
recusa-se a extraditá-lo.
Beji Caid Essebsi anuncia a formação de novo partido laico, o Nidaa
Tunis, que se converte no maior partido de oposição ao Governo do
Ennahda.
Após distúrbios provocados por grupos salafistas, Governo tunisiano
instaurou "Estado de urgência" por 30 dias em 8 localidades tunisianas.
Ataque de grupos salafistas à Embaixada e à Escola norte-americana
em Túnis resultou na morte de 4 manifestantes tunisianos e 94 feridos.
Líder oposicionista e membro da ANC, Chokri Belaid, é assassinado na
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2013/jul

2013/out

2013/dez
2014/jan

2014/out
2014/dez
2015/jan
2015/mar
2015/jun

Tunísia. Em virtude do ocorrido, o Primeiro-Ministro Hamadi Jebali
renuncia. Em seu lugar é indicado o então Ministro do Interior Ali
Larayedh.
A morte do político de oposição Mohamed Brahmi, segundo membro
da ANC assassinado em cinco meses, gera revoltas públicas, uma greve
geral e pedidos para que o Governo renuncie. Deputados de oposição
passam a boicotar os trabalhos da ANC.
Em meio ao impasse político, inicia-se Diálogo Nacional entre Governo
e oposição, patrocinado por entidades da sociedade civil tunisiana (o
chamado "quarteto"): União Geral dos Trabalhadores da Tunísia UGTT, União Tunisiana da Indústria, do Comércio e do Artesanato UTICA, Ordem Nacional dos Advogados da Tunísia - ONAT e Liga
Tunisiana dos Direitos do Homem – LTDH.
Governo e oposição chegam a um acordo para a retomada dos trabalhos
constituintes.
Texto da nova Constituição tunisiana é aprovado pela ANC. Nos
termos do acordo obtido entre Governo e oposição, Mehdi Jomaa toma
posse como Primeiro-Ministro à frente de Governo tecnocrático, até a
realização das eleições parlamentares e presidenciais.
O partido laico oposicionista Nidaa Tunis conquista 39% dos assentos
nas eleições parlamentares.
Beji Caid Essebsi, candidato do Nidaa Tunis, vence as eleições
presidenciais, tornando-se o quinto Presidente do país.
Formação de novo Governo, sob a chefia de Habib Essid. Ennahda é
incluído na nova coalizão governista.
Ataque terrorista o Museu Bardo, em Tunis, mata 22 pessoas, a maioria
turistas estrangeiros
Novo ataque terrorista faz 38 vítimas em balneário na cidade turística
de Sousse. O Governo anuncia o fechamento de mesquitas extremistas.
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CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
1956
1961
1999
2001
2002
2005
2006
2008
2009
2011/mai
2012/fev
2012/abr
2012/set
2012/out
2013/abr
2013/jun
2014/abr
2014/abr

2014/set

2014/dez
2015/fev

Reconhecimento da Independência da Tunísia e abertura do Consulado
do Brasil em Túnis.
Instalação da Embaixada do Brasil em Túnis.
Desativação temporária da Embaixada, por motivos orçamentários.
Visita a Túnis do então Secretário-Geral das Relações Exteriores,
Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa. Reabertura da Embaixada
em Túnis.
Visita ao Brasil do então Ministro dos Negócios Estrangeiros da
Tunísia, Habib Ben Yahia.
Visita de trabalho do então Chanceler Celso Amorim a Túnis.
Reunião da Comissão Mista Brasil-Tunísia em Brasília.
Visita do então Chanceler Celso Amorim a Túnis.
Visita do então Chanceler Celso Amorim a Túnis.
Visita do Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos III, Embaixador
Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, a Túnis.
Envio de missão técnica brasileira à Tunísia para prospecção de
possibilidades de cooperação.
Visita do então Chanceler Antonio Patriota a Túnis.
Realização em Túnis do Simpósio Internacional "Políticas Públicas
para a Inclusão Social", organizado conjuntamente pelo Governo
brasileiro, pela FAO, e pelo Governo tunisiano.
Encontro entre a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente Marzouki às
margens da III Cúpula América do Sul-Países Árabes, em Lima.
Visita do então Secretário-Geral da Presidência da República, Gilberto
Carvalho, a Túnis para participar do Fórum Social Mundial.
Ida de missão técnica da Controladoria-Geral da União a Túnis.
Realização de reunião do Comitê de Seguimento Brasil-Tunísia, em
Túnis.
Visita ao Brasil de missão interministerial tunisiana, organizada pelo
Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de
Alimentos, com o objetivo de conhecer o Programa de Alimentação
Escolar brasileiro.
Representante do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA)
participa, em Túnis, do seminário "Em Direção a um Sistema de
Proteção Social Inclusivo e Integrado", organizado pelo Ministério dos
Assuntos Sociais tunisiano, em parceria com o UNICEF e a OIT.
Assinatura do Acordo-Quadro de Comércio e Cooperação Econômica
entre o Mercosul e a Tunísia.
Acordado o início de projeto de cooperação técnica para a capacitação
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tunisiana na área de cultivo do eucalipto.

ATOS BILATERAIS

Título

Data de
celebração

Entrada
em vigor

Publicação
(D.O.U.)

Acordo Cultural

04/06/1968

30/08/1970

17/09/1970

Acordo Comercial

27/11/1990

22/09/1992

21/10/1992

Acordo sobre a Criação de
uma Comissão Mista de
Cooperação

27/11/1990

12/05/1992

22/10/1992

Acordo sobre Isenção Parcial
de Vistos

19/07/2001

06/08/2004

04/08/2004

Acordo sobre Cooperação
entre os Institutos
Diplomáticos de Ambos os
Países

13/03/2002

08/07/2004

05/07/2005

Acordo de Cooperação
Técnica

13/03/2002

11/10/2004

13/10/2004

Acordo de Cooperação na
Área da Educação Superior,
Pesquisa e Tecnologia entre o
Brasil e a Tunísia

16/01/2006

19/09/2008

22/09/2009
43

Dados econômico-comerciais
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Principais Indicadores Econômicos da Tunísia
2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014(1)

2015(1)

2016(1)

Crescimento real (%)

3,75%

2,26%

2,80%

3,70%

4,50%

PIB nominal (US$ bilhões)

45,24

47,00

49,13

50,02

51,46

PIB nominal "per capita" (US$)

4.198

4.317

4.466

4.502

4.585

PIB PPP (US$ bilhões)

115,37

119,73

125,15

132,17

140,72

PIB PPP "per capita" (US$)

10.706

10.998

11.379

11.896

12.538

10,78

10,89

10,37

11,11

11,22

Desemprego (%)

16,72%

15,33%

15,30%

15,00%

14,00%

Inflação (%)

5,92%

5,69%

4,78%

4,38%

4,03%

Saldo em transações correntes (US$ bilhões)

-3,71

-3,90

-4,33

-2,92

-2,41

Dívida externa (US$ bilhões)

25,26

25,83

28,38

27,35

28,90

Câmbio (TD / US$)

1,56

1,62

1,70

2,00

2,18

Indicador

População (milhões de habitantes)

Origem do PIB (2014 estimativa)
8,7%

Agricultura
Indústria

29,0%

Serviços

62,3%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nas seguintes publicações: (1) EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report May 2015; (2)
IMF - World Economic Outlook Database, April 2015.
(1) Estimativas FMI e EIU.

Crescimento real do PIB (%)
6,00%

0,00

Saldo em transações correntes
(US$ bilhões)
2012

2013

2014

2015

2016

-1,00
4,00%

-2,00
-3,00

2,00%

-4,00
0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

-5,00

Inflação (%)

Desemprego (%)

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

17,00%
16,50%
16,00%
15,50%
15,00%
14,50%
14,00%
13,50%
13,00%
12,50%
2012

2013

2014
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Evolução do Comércio Exterior da Tunísia (1)
US$ bilhões

2009

2010

2011

2012

Exportações

2013

2014
Intercâmbio
comercial

Importações

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

2005

10,49

2006

2013

Valor

Var. %
em
relação
ao ano
anterior

Valor

8,4%

13,17

3,4%

23,67

5,6%

-2,68

11,69

11,4%

15,01

13,9%

25,50

7,7%

-4,51

2007

15,17

29,7%

19,10

27,3%

30,79

20,8%

-7,41

2008

19,32

27,4%

24,64

29,0%

39,80

29,3%

-9,47

2009

14,45

-25,2%

19,10

-22,5%

38,42

-3,5%

0,22

2010

16,43

13,7%

22,22

16,3%

36,66

-4,6%

-7,77

2011

17,85

8,6%

23,95

7,8%

40,38

10,1%

-7,53

2012

17,01

-4,7%

24,47

2,2%

42,32

4,8%

-6,62

2013

17,06

0,3%

24,27

-0,8%

41,27

-2,5%

-7,26

2014(1)

16,12

-5,5%

23,63

-2,6%

39,75

-3,7%

-7,51

Var. %
2005-2014

53,6%

---

79,4%

---

67,9%

---

n.c.

Anos

Var. %
Saldo
em
comercial
relação
ao ano
anterior

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações fornecidas
pelos parceiros comerciais.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Direção das Exportações da Tunísia
US$ milhões

(1)

Descrição

2014

Part.%
no total

França

5.355

33,2%

Itália

2.928

18,2%

Alemanha

1.932

12,0%

Espanha

538,4

3,3%

Estados Unidos

538,1

3,3%

Reino Unido

491,1

3,0%

Argélia

490,5

3,0%

Bélgica

390

2,4%

Países Baixos

371

2,3%

China

213

1,3%

72,6

0,5%

13.319,4

82,6%

2.799,1

17,4%

16.118,5

100,0%

...

Brasil (22ª posição)
Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.

10 principais destinos das exportações
França

33,2%

Itália

18,2%

Alemanha

12,0%

Espanha

3,3%

Estados Unidos

3,3%

Reino Unido

3,0%

Argélia

3,0%

Bélgica

2,4%

Países Baixos

2,3%

China

1,3%
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Origem das Importações da Tunísia
US$ milhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

França

4.454

18,8%

Itália

4.357

18,4%

Alemanha

1.747

7,4%

Argélia

1.584

6,7%

Azerbaijão

1.284

5,4%

China

1.236

5,2%

Espanha

1.210

5,1%

Turquia

915

3,9%

Estados Unidos

850

3,6%

Bélgica

438

1,9%

Brasil (19ª posição)

237,6

1,0%

Subtotal

18.312

77,5%

5.317

22,5%

23.629

100,0%

Descrição

...

Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.

10 principais origens das importações

França

18,8%

Itália

18,4%

Alemanha

7,4%

Argélia

6,7%

Azerbaijão

5,4%

China

5,2%

Espanha

5,1%

Turquia

3,9%

Estados Unidos
Bélgica

3,6%

1,9%
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Composição das exportações da Tunísia
US$ milhões
Part.%
no total

(1)

Descrição

2014

Máquinas elétricas

4.191

26,0%

Vestuário exceto de malha

2.520

15,6%

Combustíveis

1.985

12,3%

Vestuário de malha

1.028

6,4%

Calçados

669

4,2%

Máquinas mecânicas

555

3,4%

Produtos químicos inorgânicos

455

2,8%

Automóveis

418

2,6%

Instrumentos de precisão

410

2,5%

Plásticos

336

2,1%

Subtotal

12.566

78,0%

3.553

22,0%

16.118

100,0%

Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.

10 principais grupos de produtos exportados

Plásticos
2,1%

Outros
22,0%

Máquinas elétricas
26,0%

Instrumentos de precisão
2,5%

Automóveis
2,6%
Produtos químicos
inorgânicos
2,8%
Vestuário exceto de malha
15,6%

Máquinas mecânicas
3,4%
Calçados
4,2%

Vestuário de malha
6,4%

Combustíveis
12,3%
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Composição das importações da Tunísia
US$ milhões

2 0 1 4(1)

Part.%
no total

Combustíveis

5.301

22,4%

Máquinas elétricas

2.679

11,3%

Máquinas mecânicas

2.163

9,2%

Automóveis

1.451

6,1%

Plásticos

979

4,1%

Cereais

770

3,3%

Ferro e aço

578

2,4%

Produtos farmacêuticos

541

2,3%

Algodão

527

2,2%

Instrumentos de precisão

461

1,9%

15.448

65,4%

8.181

34,6%

23.629

100,0%

Descrição

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, June 2015.
(1) O país não informou seus dados à UNCTAD, portanto as estatísticas foram elaborados por "espelho", ou seja, com base nas informações
fornecidas pelos parceiros comerciais.

10 principais grupos de produtos importados

Combustíveis
22,4%
Outros
34,6%

Máquinas elétricas
11,3%
Instrumentos de precisão
1,9%

Algodão
2,2%

Produtos farmacêuticos
2,3%

Máquinas mecânicas
9,2%

Ferro e aço
2,4%

Cereais
3,3%

Plásticos
4,1%

Automóveis
6,1%
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Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Tunísia
US$ milhões, fob
2009

2010

2011

Exportações

2012

2013

Importações

Intercâmbio Comercial

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Valor

Var.%

Part. %
no total
do Brasil

Saldo

2005

109

-3,4%

0,09%

58,4

-21,2%

0,08%

167

-10,5%

0,09%

50,4

2006

150

38,1%

0,11%

81,8

40,0%

0,09%

232

38,7%

0,10%

68,5

2007

169

12,6%

0,11%

121

48,0%

0,10%

290

25,1%

0,10%

48,2

2008

221

30,7%

0,11%

216

78,8%

0,13%

438

50,7%

0,13%

4,77

2009

138

-37,6%

0,09%

105

-51,3%

0,08%

243

-44,4%

0,09%

32,7

2010

218

57,9%

0,11%

124

18,1%

0,07%

342

40,7%

0,09%

93,5

2011

376

72,8%

0,15%

104

-16,0%

0,17%

481

40,5%

0,10%

272

2012

351

-6,6%

0,14%

137

31,7%

0,06%

489

1,7%

0,10%

214

2013

291

-17,3%

0,12%

136

-1,0%

0,06%

427

-12,7%

0,09%

155

2014

238

-18,3%

0,11%

72,6

-46,7%

0,03%

310

-27,3%

0,07%

165

2015 (jan-mai)

137

40,6%

0,18%

25,6

-46,8%

0,03%

162

11,7%

0,11%

111

---

n.c.

Anos

Var. %
2005-2014

118,3%

---

---

24,2%

85,4%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.
(n.c.) Dado não calculado, por razões específicas.
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Part. % do Brasil no Comércio da Tunísia
US$ milhões

(1)

2010

2011

2012

2013

2014

Var. %
2010/2014

218

376

351

291

238

9,0%

Importações totais da Tunísia (M1)

22.215

23.952

24.471

24.266

23.629

6,4%

Part. % (X1 / M1)

0,98%

1,57%

1,44%

1,20%

1,01%

2,5%

124

104

137

136

73

-41,6%

Exportações totais da Tunísia (X2)

14.445

16.427

17.847

17.007

16.118

11,6%

Part. % (M2 / X2)

0,86%

0,64%

0,77%

0,80%

0,45%

-47,7%

Descrição

Exportações do Brasil para a Tunísia (X1)

Importações do Brasil originárias da Tunísia (M2)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/AliceWeb e UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, Junho de 2015.
(1) As discrepâncias observadas nas estatísticos das exportações brasileiras e das importações do país e vice-versa podem ser explicadas pelo uso de fontes distintas e também
por diferentes metodologias de cálculo.

1,80%
Part. % (X1 / M1)

1,60%

Part. % (M2 / X2)

1,40%
1,20%

1,00%
0,80%
0,60%

0,40%
0,20%

0,00%
2010

2011

2012

2013

2014

650 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

52

Exportações e importações brasileiras por fator agregado
US$ milhões
Comparativo 2014 com 2013

Exportações brasileiras
Manufaturados

Semimanufaturados

Básicos

41,4
2014

73,6
122,5

73,4

2013

96,4
120,7

Importações brasileiras
Manufaturados

Semimanufaturados

Básicos

69,9

2014

0,1

2,6

131,2
2013

0,2
4,7

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.
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Composição das exportações brasileiras para a Tunísia
US$ milhões, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Açúcar

134,7

38,3%

96,1

33,1%

86,1

36,3%

Soja em grãos e sementes

29,9

8,5%

0,0

0,0%

47,5

20,0%

Cereais

75,5

21,5%

76,9

26,5%

38,7

16,3%

Café

20,4

5,8%

16,4

5,6%

16,8

7,1%

Carnes

12,9

3,7%

8,9

3,1%

9,3

3,9%

Tabaco e sucedâneos

9,7

2,7%

6,9

2,4%

9,2

3,9%

Alumínio

0,0

0,0%

6,3

2,2%

7,8

3,3%

Ferro e aço

1,7

0,5%

10,5

3,6%

3,8

1,6%

Máquinas mecânicas

7,5

2,1%

3,7

1,3%

3,7

1,5%

Produtos químicos orgânicos

3,1

0,9%

1,7

0,6%

2,1

0,9%

Subtotal

295

84,0%

227

78,3%

225

94,7%

56

16,0%

63

21,7%

12

5,3%

351

100,0%

291

100,0%

238

100,0%

Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2014

Açúcar

36,3%

Soja em grãos e
sementes

20,0%

Cereais

16,3%

Café

7,1%

Carnes

3,9%

Tabaco e
sucedâneos

3,9%

Alumínio

3,3%

Ferro e aço

1,6%

Máquinas mecânicas

1,5%

Produtos químicos
orgânicos

0,9%
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Composição das importações brasileiras originárias da Tunísia
US$ milhões, fob
2012

Descrição

2013

2014

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Adubos

68,7

50,0%

96,5

70,9%

34,6

47,7%

Máquinas elétricas

24,3

17,7%

7,6

5,6%

11,1

15,3%

Produtos químicos inorgânicos

26,0

18,9%

10,9

8,0%

8,5

11,7%

Tecidos especiais

2,8

2,1%

6,3

4,6%

4,6

6,4%

Vestuário exceto de malha

2,6

1,9%

3,5

2,6%

3,5

4,8%

Frutas

1,8

1,3%

1,2

0,9%

2,0

2,8%

Máquinas mecânicas

0,97

0,7%

2,0

1,5%

1,84

2,5%

Vestuário de malha

0,99

0,7%

1,5

1,1%

1,76

2,4%

Alumínio

2,9

2,1%

3,0

2,2%

1,0

1,4%

Borracha

0,2

0,1%

0,6

0,4%

0,7

1,0%

Subtotal

131

95,5%

133

97,8%

70

96,0%

6

4,5%

3

2,2%

3

4,0%

137

100,0%

136

100,0%

73

100,0%

Outros produtos
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2014

Adubos

47,7%

Máquinas elétricas

15,3%

Produtos químicos
inorgânicos

11,7%

Tecidos especiais

6,4%

Vestuário exceto de
malha

4,8%

Frutas

2,8%

Máquinas mecânicas

2,5%

Vestuário de malha

2,4%

Alumínio
Borracha

1,4%
1,0%
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ milhões, fob
DESCRIÇÃO

2014
Part. %
2015
Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2015
(jan-mai) no total (jan-mai) no total

Exportações
Açúcar

46,19

47,5%

70,33

51,4%

Soja em grãos e sementes

16,90

17,4%

23,50

17,2%

Café

6,62

6,8%

10,74

7,9%

Tabaco e sucedâneos

0,09

0,1%

8,75

6,4%

Café

Alumínio

2,78

2,9%

7,86

5,7%

Tabaco e sucedâneos

Gorduras e óleos

0,01

0,0%

5,80

4,2%

Alumínio

Ferro e aço

0,97

1,0%

3,50

2,6%

Máquinas mecânicas

1,54

1,6%

1,61

1,2%

Carnes

4,73

4,9%

1,06

0,8%

Ferro e aço

Armas e munições

0,00

0,0%

0,48

0,4%

Máquinas mecânicas

1,6

Subtotal

79,82

82,0%

133,62

97,7%

Carnes

1,1

Outros produtos

17,48

18,0%

3,17

2,3%

Armas e munições

0,5

Total

97,30

100,0%

136,79

100,0%

70,3

Açúcar
Soja em grãos e
sementes

23,5
10,7
8,7
7,9

Gorduras e óleos

5,8

3,5

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2015
Importações
Combustíveis

0,00

0,0%

13,48

52,7%

Químicos inorgânicos

7,50

15,6%

3,46

13,5%

Tecidos especiais

2,07

4,3%

2,85

11,1%

Máquinas elétricas

6,78

14,1%

2,48

9,7%

13,5

Combustíveis
Químicos inorgânicos

3,5

Tecidos especiais

Vestuário exceto de malha

0,85

1,8%

1,09

4,3%

Máquinas elétricas

Máquinas mecânicas

1,00

2,1%

0,61

2,4%

Vestuário de malha

0,69

1,4%

0,50

2,0%

Vestuário exceto de
malha

Instrumentos de precisão

0,19

0,4%

0,20

0,8%

Borracha

0,41

0,9%

0,19

Frutas

0,28

0,6%

Subtotal

19,77

41,1%

Outros produtos

28,30

58,9%

0,57

2,2%

Total

48,07

100,0%

25,58

100,0%

2,8
2,5
1,1

Máquinas mecânicas

0,6

0,8%

Vestuário de malha

0,5

0,15

0,6%

Instrumentos de precisão

0,2

25,01

97,8%

Borracha

0,2

Frutas

0,1

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2015.
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Aviso no 329 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual a Excelentíssima Senhora
Presidenta da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor JOSÉ
ESTANISLAU DO AMARAL SOUZA NETO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
na República da Tunísia.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL

Agosto de 2015
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 55, de 2015
(Nº 281/2015, NA ORIGEM)

Senhores Membros do Senado Federal,

Nos termos do art. 6o da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, encaminho a
Vossas Excelências a Programação Monetária, de conformidade com a inclusa Exposição de
Motivos do Banco Central do Brasil, destinada à Comissão de Assuntos Econômicos dessa
Casa.
Brasília, 24

de julho

de 2015 .

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00014/2015 BACEN
Brasília, 27 de Março de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho à consideração de Vossa Excelência, de acordo com o que estabelece o art.
6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a anexa programação monetária para o 2º trimestre e
para o ano de 2015, contendo estimativas das faixas de variação dos principais agregados
monetários, análise da evolução da economia nacional e justificativa da programação monetária.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Alexandre Antonio Tombini
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Programação Monetária para o segundo trimestre e para o ano de 2015

A.

A economia brasileira no primeiro trimestre de 2015

O PIB cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2014, em relação ao
1.
anterior, após dois resultados
PIB: Acumulado ao longo do ano
trimestrais negativos, segundo
Preços de mercado
%
dados dessazonalizados das 10
Contas Nacionais Trimestrais do 98
IBGE. Sob a ótica da oferta, 76
houve variações trimestrais de - 54
3
1,9%
na
produção
da 2
1
agropecuária, de 1,7% na da 0
-1
indústria e de 0,5% na do setor -2
-3
III IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII
de serviços. A recuperação do
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
setor industrial, após quatro Fonte: IBGE
trimestres
consecutivos
de
queda, repercutiu, em especial, os aumentos nas indústrias de transformação (0,7%), da
construção civil (1,3%) e extrativa (2,2%). No setor de serviços, destaque para o
crescimento de 0,4% no comércio. No âmbito da demanda doméstica, o consumo do
governo e a formação bruta de capital fixo (FBCF) cresceram 1,3% e o consumo das
famílias recuou 0,3% no trimestre, enquanto no setor externo ocorreram variações de
1,0% nas exportações e de 2,4% nas importações. O PIB recuou 0,2% em relação ao
terceiro trimestre de 2013. Sob a ótica da oferta, destacou-se a retração de 1,5% na
produção da indústria. A produção da agropecuária cresceu 0,3% e o setor de serviços
avançou 0,5%. A análise da demanda indica que a contribuição do componente
doméstico para o aumento interanual do PIB atingiu -0,6 p.p. no terceiro trimestre de
2014 e a do setor externo, 0,4 p.p. com as exportações elevando-se 3,8% e as
importações, 0,7%.
A produção física da indústria recuou 2,6% no trimestre finalizado em
2.
janeiro, em relação ao encerrado
Produção industrial
Dados dessazonalizados
em outubro, quando havia 2012 = 100
106
crescido 0,3%, nessa base de
104
comparação, de acordo com
dados
dessazonalizados
da 102
Pesquisa Industrial Mensal - 100
Produção Física (PIM-PF) do 98
IBGE. A produção da indústria 96
extrativa aumentou 1,0% e a da 94 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
indústria
de
transformação
2012
2013
2014
2015
Fonte: IBGE
diminuiu 3,3%, com recuos em
20 das 23 atividades pesquisadas (fumo, -15,3%; têxteis, -8,1%; máquinas e
equipamentos -6,2%). A análise por categorias de uso indica que a produção de bens de
2
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capital decresceu 5,9% no trimestre, evolução associada, em parte, ao ajuste de estoques
no segmento de veículos pesados. A produção de bens de consumo duráveis contraiu
3,3%; a de bens de consumo semi e não duráveis, 2,9%; e a de bens intermediários,
1,1%.

Índice 2011 = 100

As vendas do comércio ampliado aumentaram 1,2% no trimestre
3.
encerrado em janeiro, em
Índice de Volume do Comércio Ampliado
relação ao finalizado em
117
outubro de 2014, quando havia
114
registrado
estabilidade,
no
mesmo tipo de comparação, de
111
acordo
com
dados
108
dessazonalizados. As vendas
cresceram em oito dos dez
105
segmentos pesquisados, com
102
Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan
destaque para veículos e peças
2012
2013
2014
2015
(3,1%)
e
móveis
e Fonte: IBGE
eletrodomésticos (2,2%). As
vendas do comércio varejista cresceram 0,8% no trimestre, destacando-se as elevações
no Norte (1,3%) e no Sul (0,9%).
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo
4.
IBGE, variou 3,27% no
Índices de preços
trimestre encerrado em fevereiro %
Variação percentual mensal
(1,51% no terminado em 1,60
novembro),
resultado
de 1,20
acelerações dos preços livres 0,80
0,40
(de 1,51% para 2,65%) e dos
0,00
monitorados (de 1,51% para
-0,40
5,38%). A evolução dos preços
-0,80
Fev Mai Ago Nov Fev Mai Ago Nov Fev Mai Ago Nov Fev
livres decorreu de acelerações
2012
2013
2014
2015
dos preços comercializáveis (de
IPCA
IGP-DI
1,33% para 1,53%) e dos não Fonte: IBGE, FGV e Fipe
comercializáveis (de 1,67% para
3,62%). No primeiro grupo, destacaram-se os aumentos nos itens cigarros e automóvel
novo, repercutindo o aumento das respectivas alíquotas de IPI, enquanto no âmbito dos
bens não comercializáveis sobressaíram as elevações nos itens produtos in natura,
alimentação fora do domicílio e cursos regulares. Considerados períodos de doze meses,
a variação do IPCA atingiu 7,70% em fevereiro (6,56% em novembro de 2014),
resultado de acelerações dos preços livres (de 6,76% para 7,12%) e dos monitorados (de
5,83% para 9,66%). O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI),
divulgado pela FGV, variou 1,60% no trimestre encerrado em fevereiro (1,76% no
finalizado em novembro de 2014). A variação do Índice de Preços ao Produtor Amplo
(IPA) passou de 2,00% para 0,93%; a do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de
1,58% para 3,49%; e a do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), de 0,77%
3
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para 1,31%. Considerados intervalos de doze meses, o IGP-DI aumentou 3,74% em
fevereiro (4,10% em novembro e 6,30% em fevereiro de 2014).
A taxa de desemprego - consideradas as seis regiões metropolitanas
5.
abrangidas
pela
Pesquisa
%
Taxa de desemprego aberto
Mensal do Emprego (PME) do
6,5
IBGE – registrou média de 4,8%
no trimestre encerrado em 6,0
janeiro (4,6% em igual período 5,5
de 2014). Considerados dados
dessazonalizados, a taxa de 5,0
desemprego atingiu 5,2% no 4,5
trimestre terminado em janeiro,
ante 4,9% no encerrado em 4,0 Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan
2012
2013
2014
2015
outubro de 2014, variação
Fonte: IBGE
decorrente de aumento de 0,4%
da população economicamente ativa e estabilidade da população ocupada. A economia
do país eliminou, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 628,9 mil postos de trabalho no trimestre
encerrado em janeiro de 2015 (372,4 mil em igual período de 2014), dos quais 190,6
mil na construção civil, 188,0 mil na indústria de transformação e 126,4 mil no setor de
serviços.
O setor público consolidado registrou superavit primário de R$21,1
6.
bilhões em janeiro de 2015
Resultado primário do setor público consolidado
Fluxos acumulados em 12 meses
(R$19,9 bilhões no mesmo mês
R$ bilhões
de 2014), acumulando deficit de 160
0,61% do PIB no período de
120
doze meses encerado no mês. O
Governo Central apresentou 80
superávit de R$10,1 bilhões 40
(R$12,5 bilhões em janeiro de
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014). A receita bruta do
-40
Tesouro Nacional elevou-se
0,6% e as despesas, 0,1%, no
2012
2013
2014
2015
período, com crescimento de
4,5% nos gastos com pessoal e redução de 1,5% nas despesas com custeio e capital. A
arrecadação líquida da Previdência Social cresceu 5,7% e as despesas com benefícios,
8,4%, no mesmo período.

4
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Os juros nominais, apropriados por competência, somaram R$18
7.
bilhões em janeiro, ante R$30,4
Necessidades de financiamento do setor público
bilhões em igual mês de 2014, % do PIB
com destaque para o resultado 8
6
favorável de R$10,8 bilhões das 4
operações de swap cambial no 2
mês. O resultado nominal foi 0
superavitário em R$3 bilhões no -2
mês (deficit de R$10,5 bilhões -4
em janeiro de 2014), mas -6 Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan
2011
2012
2013
2014
2015
acumulou déficit de 6,42% do
Nominal
Juros nominais
Primário
PIB no período de doze meses
até janeiro.
A dívida mobiliária federal interna, avaliada pela posição de carteira,
8.
totalizou R$2.138 bilhões em
Dívida líquida do setor público
janeiro (41,5% do PIB), % do PIB
54
elevando-se 1,14 p.p. do PIB em
50
relação a outubro e 1,49 p.p. do
PIB em doze meses. A expansão 46
trimestral
refletiu, 42
fundamentalmente,
emissões 38
líquidas de R$18,6 bilhões no 34
mercado
primário,
e 30
Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan
incorporação de juros nominais
2011
2012
2013
2014
2015
de R$67,5 bilhões. Em janeiro,
DLSP
Dívida interna líquida
as participações, no total da
dívida mobiliária federal, dos títulos indexados à taxa Selic e a índices de preços
aumentaram 0,6 p.p. e 0,2 p.p., respectivamente, em relação a outubro, No mesmo
período, as participações dos títulos prefixados e dos financiamentos do Banco Central
por meio das operações do mercado aberto recuaram, na ordem, 0,8 p.p. e 0,1 p.p. A
participação dos títulos atrelados
a câmbio permaneceu estável.
Balança comercial

US$ bilhões

O deficit da
9.
balança comercial atingiu US$6
bilhões nos dois primeiros
meses de 2015 (US$6,2 bilhões
em igual período de 2014). As
exportações soma ram US$25,8
bilhões;
as
importações,
US$31,8 bilhões; e a corrente de
comércio, US$57,6 bilhões,
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reduzindo-se 19,3%, 16,6% e 17,8%, respectivamente, no período. As exportações
médias diárias recuaram 13,1%, reflexo de reduções nas vendas de produtos básicos
(17,0%) e de bens manufaturados (13,1%), e aumento de 0,8% nas de
semimanufaturados, que representaram, na ordem, 42,0%, 38,1% e 16,9% das
exportações totais no bimestre. A média diária das importações recuou 10,2%, na
mesma base de comparação, com diminuições nas compras em todas as categorias de
uso: combustíveis e lubrificantes (24,5%), bens de consumo duráveis (18,4%), bens de
capital (7,8%), matérias-primas (5,2%) e bens de consumo não duráveis (1,9%). A
representatividade das importações destas categorias de uso atingiu 15,2%, 8,4%,
22,2%, 45,3% e 8,8%, respectivamente, no período. A retração de 19,3% no valor das
exportações no primeiro bimestre de 2015, em relação a igual período de 2014, refletiu,
de acordo com a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), recuos
de 17,2% nos preços e de 2,6% no quantum. Na mesma base de comparação, a redução
de 16,6% no valor das importações decorreu de retrações de 10,3% em quantum e 7,2%
nos preços.
Transações correntes
Saldo acumulado no ano

US$ bilhões

0

O deficit em -10
10.
transações correntes totalizou -20
US$17,5 bilhões no primeiro -30
-40
bimestre de 2015 (US$19 -50
bilhões em igual período de -60
2014). Considerados intervalos -70
de doze meses, o déficit -80
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2010
2011
2012
totalizou US$89,9 bilhões em
2013
2014
2015
fevereiro (4,22% do PIB). As
despesas líquidas de serviços totalizaram US$6,4 bilhões no bimestre, reduzindo-se
5,3% em relação a igual intervalo de 2014, com destaque para as reduções nas despesas
líquidas com aluguel de equipamentos (1,4%) e transportes (10,6%). As despesas
líquidas com viagens internacionais somaram US$2,6 bilhões no bimestre, ressaltandose que o decréscimo de 6,4%, na mesma base de comparação, repercutiu recuos
respectivos de 8,7% e 14,1% nos gastos de turistas brasileiros no exterior e de turistas
estrangeiros no Brasil. As despesas líquidas de juros cresceram 14,3% no período, para
US$3 bilhões, com os pagamentos ao exterior atingindo US$3,6 bilhões e as receitas,
US$638 milhões.
Os ingressos
11.
líquidos de IED somaram
US$6,7 bilhões nos dois
primeiros meses de 2015, dos
quais US$3,7 bilhões relativos a
aumento de participação em
capital de empresas e US$3
bilhões,
a
empréstimos
intercompanhias.
O
IED
acumulado em doze meses

Investimento estrangeiro direto
Ingresso líquido acumulado no ano
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atingiu US$60,1 bilhões em fevereiro (2,82% do PIB). Os retornos líquidos de
investimentos brasileiros em carteira no exterior totalizaram US$118 milhões (US$318
milhões nos dois primeiros meses de 2014), com destaque para as vendas líquidas de
ações de empresas estrangeiras e para as aplicações líquidas em títulos estrangeiros
adquiridos por residentes. Os ingressos líquidos de investimentos estrangeiros em
carteira atingiram US$11,9 bilhões (US$4,9 bilhões nos dois primeiros meses de 2014).
Destacaram-se os ingressos líquidos de investimentos estrangeiros em ações de
companhias brasileiras (US$2,8 bilhões) e os referentes a investimentos estrangeiros em
títulos de renda fixa negociados no país, US$10,6 bilhões (saídas líquidas de US$984
milhões e ingressos líquidos de US$5,9 bilhões, respectivamente, nos dois primeiros
meses de 2014).
Reservas internacionais

Conceito de liquidez internacional
As
reservas US$ bilhões
12.
Meses
385
24
internacionais totalizaram, em
355
22
fevereiro, US$362,5 bilhões no 325
20
conceito caixa e US$372,1 295
18
bilhões no conceito liquidez 265
16
(variações respectivas de - 235
14
US$1,4 bilhão e -US$1,9 bilhão 205
175
12
em relação a dezembro de
Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015
2014). No primeiro bimestre de
Meses de importação
Estoque
2015, a liquidação de operações
de linhas com recompra proporcionou elevação de US$900 milhões no estoque de
reservas internacionais no conceito caixa. A receita de juros que remunera as reservas
somou US$422 milhões e os impactos de variações de preço e de mudanças de paridade
atingiram, na ordem, US$1,4 bilhão e -US$4 bilhões. Considerando o impacto de
eventos antecipáveis, as reservas internacionais totalizariam US$374,9 bilhões ao final
de 2015. Estão previstas, para o ano, receitas de remuneração de reservas de US$3,2
bilhões; despesas de juros de US$2,5 bilhões; e amortizações de US$1,7 bilhão.

B.

Política Monetária no quarto trimestre de 2014

Os saldos da base monetária restrita, base monetária ampliada e dos
13.
meios de pagamentos, nos conceitos M1 e M4, situaram-se nos intervalos estabelecidos
pela Programação Monetária para o quarto trimestre de 2014.
A base monetária restrita, no conceito de média dos saldos diários,
14.
atingiu R$259 bilhões em dezembro, com crescimentos de 9,7% no mês e de 7,8% em
12 meses. O saldo médio do papel-moeda emitido somou R$215,5 bilhões, elevando-se
10,1% e 8,6%, respectivamente, e as reservas bancárias atingiram R$43,5 bilhões,
variando, na ordem, 8% e 3,8%, nas mesmas bases de comparação.

7
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O saldo da base monetária ampliada, que inclui a base restrita, os
15.
depósitos compulsórios e os títulos públicos federais fora da carteira do Banco Central,
totalizou R$3,5 trilhões em dezembro. O crescimento de 13,2% em doze meses refletiu
aumentos de 5,6% na base restrita e de 17,2% no saldo dos títulos públicos federais e
Quadro 1. Resultados previstos pela programação monetária e
ocorridos no quarto trimestre de 20141/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

2/

em 12 meses

Variação percentual
em 12 meses

M13/

322,6

-

378,8

3,5

350,4

Base restrita3/

216,3

-

292,7

5,9

259,0

7,8

Base ampliada4/

3 171,3

-

3 722,8

10,7

3 525,4

13,2

M44/

4 225,1

-

5 716,3

11,5

5 018,5

14,0

3,4

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

redução de 12,5% nos depósitos compulsórios em espécie.

Os meios de pagamento (M1), mensurados pela média dos saldos
16.
diários, somaram R$350,4 bilhões em dezembro, elevando-se 9,7% no mês e 3,4% em
doze meses. O saldo de papel-moeda em poder do público atingiu R$177,4 bilhões,
crescendo 9,5% no mês e 9,3% em doze meses, e os depósitos à vista situaram-se em
R$173 bilhões, com variações respectivas de 10% e -2,1%.
O agregado monetário M4 totalizou R$5 trilhões em dezembro,
17.
elevando-se 0,2% no mês e 14% em doze meses.
As operações com títulos públicos federais, incluídas as de ajuste de
18.
liquidez realizadas pelo Banco Central, determinaram impacto expansionista de R$33,7
bilhões no quarto trimestre de 2014, resultante das colocações líquidas de R$2,3 bilhões
no mercado primário e de resgates líquidos de títulos de R$34,2 bilhões no mercado
secundário e de R$1,8 bilhão no extramercado.
O Copom avaliou, na reunião de outubro, que desde sua última
19.
reunião, entre outros fatores, a intensificação dos ajustes de preços relativos na
economia havia tornado o balanço de riscos para a inflação menos favorável. Nesse
cenário, a maioria dos membros do Comitê considerou oportuno ajustar, de imediato, as
condições monetárias, de modo a garantir, a um custo menor, a prevalência de um
cenário mais benigno para a inflação em 2015 e 2016. O Copom, então, decidiu elevar a
taxa Selic para 11,25% a.a., sem viés, por cinco votos a favor e três votos pela
manutenção da taxa Selic em 11,00% a.a. Na reunião de dezembro, considerando os
efeitos cumulativos e defasados da política monetária, entre outros fatores, o Copom
8
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decidiu, por unanimidade, intensificar o ajuste da taxa Selic e elevá-la em 0,50 p.p., para
11,75% a.a., sem viés.

C.

Política Monetária no bimestre janeiro-fevereiro de 2015

A base monetária restrita, calculada pela média dos saldos diários,
20.
totalizou R$241,9 bilhões em fevereiro, com redução de 4,4% no mês e crescimento de
6,2% em doze meses. As reservas bancárias variaram -14,2% e -6,1%, respectivamente,
situando-se em R$39,9 bilhões, e o saldo médio do papel-moeda emitido atingiu R$202
bilhões, com retração de 2,2% no mês e elevação de 9% em doze meses.
A base monetária ampliada totalizou R$3,6 trilhões em fevereiro,
21.
elevando-se 1,6% no mês e 13,7% em doze meses. O resultado interanual refletiu
elevações de 6,3% na base restrita e de 18,4% no saldo de títulos públicos federais, e
redução de 17,2% nos depósitos compulsórios em espécie.
Os meios de pagamento (M1), avaliados pela média dos saldos
22.
diários, atingiram R$322,3 bilhões em fevereiro, variando -2,9% no mês e 3,4% em
doze meses. O saldo do papel-moeda em poder do público somou R$166,1 bilhões, com
variações respectivas de -2,4% e 9%, e os depósitos à vista atingiram R$156,2 bilhões,
recuando 3,4% no mês e 2,1% em doze meses.
O agregado monetário mais amplo (M4) totalizou R$5,1 trilhões em
23.
fevereiro, aumentando 0,9% no mês e 14,3% em doze meses.
Quadro 2. Resultados previstos pela programação monetária para o primeiro
trimestre de 2015 e ocorridos em janeiro/fevereiro1/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

2/

em 12 meses

Variação percentual
em 12 meses

M13/

300,6

-

352,9

5,3

322,3

Base restrita3/

206,3

-

279,1

8,8

241,9

6,2

Base ampliada4/

3 334,2

-

3 914,0

13,0

3 616,9

13,7

M44/

4 407,7

-

5 963,4

15,0

5 113,9

14,3

3,4

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

As operações com títulos públicos federais, incluídas as de ajuste de
24.
liquidez realizadas pelo Banco Central, resultaram em contração monetária de R$50,4
bilhões no bimestre janeiro-fevereiro, com resgates líquidos de R$29,3 bilhões no
mercado primário e venda líquida de títulos de R$79,7 bilhões no mercado secundário.
9

666 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

12

O Copom considerou, na reunião de janeiro, que a inflação se
25.
encontrava em patamar elevado devido, em parte, a ocorrência de dois importantes
processos de ajustes de preços relativos na economia – realinhamento dos preços
domésticos em relação aos internacionais e realinhamento dos preços administrados em
relação aos livres. O Comitê considerou, ainda, que desde sua última reunião, entre
outros fatores, a intensificação desses ajustes de preços relativos na economia tornou o
balanço de riscos para a inflação menos favorável. Nesse contexto, o Comitê,
reconhecendo que esses ajustes de preços relativos têm impactos diretos sobre a
inflação, reafirmou sua visão de que a política monetária pode e deve conter os efeitos
de segunda ordem deles decorrentes, e decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em
0,50 p.p., para 12,25% a.a., sem viés. Na reunião de março, o Copom, considerou que
os ajustes de preços relativos na economia fazem com que a inflação se eleve no curto
prazo e tenda a permanecer elevada em 2015. Nesse ambiente o Comitê decidiu, por
unanimidade, elevar a taxa Selic em 0,50 p.p., para 12,75% a.a., sem viés.
Aplicação do viés de baixa

Meta para a taxa Selic (% a.a.)1/

19.1.2011

-

11,25

2.3.2011

-

11,75

20.4.2011

-

12,00

8.6.2011

-

12,25

20.7.2011

-

12,50

31.8.2011

-

12,00

19.10.2011

-

11,50

30.11.2011

-

11,00

18.1.2012

-

10,50

7.3.2012

-

9,75

18.4.2012

-

9,00
8,50

Reunião
do Copom

30.5.2012

-

11.7.2012

-

8,00

29.8.2012

-

7,50

10.10.2012

-

7,25

28.11.2012

-

7,25

16.01.2013

-

7,25

6.3.2013

-

7,25

17.4.2013

-

7,50

29.5.2013

-

8,00
8,50

10.7.2013

-

28.8.2013

-

9,00

9.10.2013

-

9,50

27.11.2013

-

10,00

15.1.2014

-

10,50

26.2.2014

-

10,75

2.4.2014

-

11,00

28.5.2014

-

11,00

16.7.2014

-

11,00

3.9.2014

-

11,00

29.10.2014

-

11,25

3.12.2014

-

11,75

21.1.2015

-

12,25

4.3.2015

-

12,75

1/ Vigência a partir do primeiro dia útil seguinte à reunião ou à aplicação do viés.
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D.

Perspectivas para o segundo trimestre e para o ano de 2015

O processo de recuperação da economia global tem se mostrado
26.
desigual, apresentando maior robustez nos EUA relativamente à Área do Euro e ao
Japão. Apesar desse cenário, as principais economias globais apresentaram ritmo de
crescimento distinto no quarto trimestre de 2014: a atividade econômica desacelerou
nos EUA, China e Reino Unido; acelerou na Área do Euro; e voltou a crescer no Japão,
após dois recuos trimestrais consecutivos.
Os mercados financeiros repercutiram o cenário de incertezas
27.
associadas à perspectiva de normalização da política monetária dos EUA; à deterioração
nas expectativas de crescimento global, com algumas exceções, entre elas os EUA; ao
receio de deflação em algumas economias; ao recuo nos preços das commodities, em
especial petróleo; e às tensões geopolíticas na Europa e Oriente Médio. Nesse ambiente,
o dólar seguiu apreciando, a inflação ao consumidor desacelerou nas principais
economias; bancos centrais de países europeus passaram a adotar taxas de juro
negativas; e o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão (BoJ) ampliaram suas
políticas acomodatícias.
No Brasil, o deficit em transações correntes recuou no primeiro
28.
bimestre de 2015, em relação a igual intervalo de 2014. Essa evolução repercutiu
reduções na corrente de comércio - consistente com a recuperação modesta da economia
mundial e com a desaceleração da atividade interna - e nas despesas líquidas de serviços
e, principalmente, de rendas - influenciada pelo recuo nas remessas líquidas de lucros e
dividendos. Os ingressos líquidos relativos a investimentos estrangeiros diretos,
investimentos estrangeiros em carteira e empréstimos, embora diminuíssem 2,2% no
período, permaneceram em patamar confortável para o financiamento do balanço de
pagamentos.
A evolução recente de indicadores coincidentes da atividade
29.
econômica sugere que o ritmo de crescimento da economia brasileira segue em patamar
inferior ao potencial, trajetória que deverá ser mantida nos próximos meses. Essa
perspectiva está fundamentada, em grande parte, no nível reduzido dos indicadores de
confiança de consumidores e empresários; no impacto da perda de dinamismo do
mercado de trabalho sobre a massa de rendimentos e, em consequência, sobre o
consumo privado; e nos efeitos do cenário mais restritivo envolvendo as políticas
monetária e fiscal. No médio prazo, entretanto, os ajustes macroeconômicos em curso
devem criar condições adequadas para o início de novo ciclo de crescimento econômico
no país.
A desaceleração no ritmo de crescimento das operações de crédito do
30.
sistema financeiro reflete, portanto, a perda de dinamismo da atividade econômica
interna e a trajetória da taxa básica de juros. No início do ano, sustentadas pela
sazonalidade do período e pelo vigor das operações de crédito imobiliário, as operações
de crédito apresentaram desempenho mais robusto no segmento de pessoas físicas do
11
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que no de pessoas jurídicas. As taxas de juros médias e os spreads aumentaram no
trimestre encerrado em janeiro, e os indicadores de inadimplência apresentaram relativa
estabilidade.
No mesmo sentido, a arrecadação de impostos e contribuições segue
31.
em trajetória decrescente, influenciada pela desaceleração da atividade econômica es
pelas medidas de estímulo adotadas a partir de 2012. Nesse cenário, as recentes medidas
de restabelecimento de alíquotas de alguns tributos, combinadas com ações visando
reduzir o ritmo de expansão de grupamentos específicos de despesas e compatibilizar a
execução do gasto público ao desempenho da arrecadação, sinalizam comprometimento
com o atingimento das metas de superavit primário em 2015 e nos anos seguintes.
Nesse ambiente, a evolução dos preços no início deste ano repercute
32.
pressões associadas ao período e os impactos dos realinhamentos dos preços
administrados em relação aos livres e dos preços domésticos em relação aos
internacionais.
Ressalte-se que a concentração dos reajustes de tarifas no primeiro
33.
trimestre do ano resultará em menor pressão nesse segmento nos próximos meses,
enquanto o impacto da depreciação cambial sobre os preços domésticos vem sendo
mitigado pela trajetória declinante dos preços das commodities. Adicionalmente, o
menor dinamismo da atividade doméstica e a desvalorização de outras moedas em
relação ao dólar dos EUA também contribuem para restringir o pass-through.
Observe-se, ainda, que os impactos desses realinhamentos tendem a
34
permanecer circunscritos no curto prazo, perspectiva que, associada aos efeitos das
ações de políticas monetária e fiscal recentemente implementadas, reforça o cenário de
convergência da inflação para a meta em dezembro de 2016.

E.

Metas indicativas da evolução dos agregados monetários para o segundo
trimestre e para o ano de 2015.

A programação dos agregados monetários para o segundo trimestre de
35.
2015 considerou o cenário provável para o comportamento do PIB, da inflação, das
taxas de juros e do câmbio e outros indicadores pertinentes, além de ser consistente com
o atual regime de política monetária, baseado no sistema de metas para a inflação.
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Quadro 3. Programação monetária para o segundo trimestre e para ano de 20151/
Discriminação

Segundo Trimestre
R$ bilhões

Ano
R$ bilhões

Var. % em

2/

3/

Var. % em

2/

12 meses

12 meses

M1

296,3

-

347,8

4,8

336,3

-

394,8

4,3

Base restrita3/

204,9

-

277,3

7,9

235,2

-

318,2

6,8

Base ampliada4/

3 395,4

-

3 985,9

11,7

3 502,9

-

4 112,1

8,0

M44/

4 502,5

-

6 091,7

13,3

4 771,3

-

6 455,3

11,9

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.

As projeções dos meios de pagamento foram efetuadas com base em
36.
modelos econométricos para a
Meios de pagamento - M1
Variação em 12 meses (média dos saldos diários)
%
demanda por seus componentes,
20
considerando-se as trajetórias
esperadas para o produto e para
15
a taxa Selic, e a sazonalidade
característica
daqueles 10
Projeção
agregados. Em decorrência, a
variação em doze meses da
5
média dos saldos diários dos
0
meios de pagamento foi
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
2012
2013
2014
2015
estimada em 4,8% para junho e
em 4,3% para dezembro de
2015.
Considerou-se ainda, para a projeção dos meios de pagamento, como
37.
variáveis exógenas, a expansão das operações de crédito do sistema financeiro e a
elevação da massa salarial.
Tendo em vista a projeção feita para a demanda por papel-moeda e
38.
por depósitos à vista, que são
Base monetária restrita
Variação em 12 meses (média dos saldos diários)
relacionadas à demanda por
%
meio circulante e por reservas 20
bancárias, e considerando-se a
15
atual alíquota de recolhimentos
Projeção
compulsórios sobre recursos à 10
vista, projeta-se elevação em
5
doze meses para o saldo médio
da base monetária de 7,9% em
0
junho e de 6,8% em dezembro
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
2012
2013
2014
2015
de 2015.
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As projeções da base monetária ampliada, que consiste de uma
39.
medida da dívida monetária e
Base ampliada
mobiliária federal de alta
%
20
liquidez,
foram
efetuadas
adotando-se
cenários
para 15
resultados primários do governo
central, operações do setor 10
externo e emissões de títulos
Projeção
5
federais, assim como estimativas
de taxas de juros e de câmbio
0
para projetar a capitalização da
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
2012
2013
2014
2015
dívida mobiliária federal. Os
resultados indicam variação em
doze meses de 11,7% em junho e de 8% em dezembro de 2015.
Para os meios de pagamento ampliados, as previsões estão baseadas
40.
na capitalização
de
seus
M4
componentes e nos fatores
%
Variação em 12 meses (saldos em fim de período)
condicionantes
de
seu 20
crescimento
primário,
que
15
correspondem às operações de
crédito do sistema financeiro, 10
Projeção
aos financiamentos com títulos
5
federais junto ao setor não
financeiro e às entradas líquidas
0
de poupança financeira externa.
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
2012
2013
2014
2015
Em decorrência, o crescimento
em doze meses esperado para o
M4 corresponde a 13,3% em junho e de 11,9% em dezembro de 2015.
A proporção entre o M4 e o PIB deverá apresentar expansão ao longo
41.
de 2015, consistente com o
Meios de Pagamento - M4
(% do PIB)
%
comportamento esperado para as
110
respectivas variáveis no período.
105
100
95

Projeção

90
85
80
75

Jan
2012

Jul

Jan
2013

Jul

Jan
2014

Jul

Jan
2015

Jul
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A evolução dos agregados monetários é resumida no quadro a seguir,
42.
onde são apresentados os valores ocorridos no bimestre janeiro/fevereiro de 2015, bem
como os valores previstos para o segundo trimestre de 2015.
Quadro 4. Evolução dos agregados monetários1/
Discriminação

2015/2

2015
Segundo Trimestre3/

Janeiro - Fevereiro
R$ bilhões

Var. % em

R$ bilhões

Ano3/

3/

R$ bilhões

Var. % em

12 meses

Var. % em

12 meses

12 meses

M14/

322,3

3,4

322,0

4,8

365,6

Base restrita4/

241,9

6,2

241,1

7,9

276,7

6,8

Base ampliada5/

3 616,9

13,7

3 690,7

11,7

3 807,5

8,0

M45/

5 113,9

14,3

5 297,1

13,3

5 613,3

11,9

4,3

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Ponto médio das previsões.
4/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.

A evolução dos diversos multiplicadores, implícita na programação
43.
monetária, é resumida no quadro a seguir:
Quadro 5. Multiplicador monetário1/
Discriminação

2015
Janeiro - Fevereiro
Multiplicador

M1 / Base restrita3/

20152/

1/

Var. %

Ano2/

Segundo Trimestre
Multiplicador

Var. %

Multiplicador

Var. %

em 12

em 12

em 12

meses

meses

meses

1,332

-2,2

1,336

-2,9

1,321

-2,3

Res.bancárias / dep.vista3/

0,256

-4,1

0,260

6,3

0,260

3,4

Papel-moeda / M13/

0,515

5,5

0,513

3,9

0,521

3,0

1,435

2,0

1,435

1,4

1,474

3,6

M4 / Base ampliada

4/

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.

Os multiplicadores da base monetária restrita e da base monetária
44.
ampliada não deverão apresentar
Multiplicador monetário
1,8
tendência
pronunciada
em
qualquer direção ao longo do 1,5
segundo trimestre e do ano de 1,2
2015.
Multiplicador monetário
0,9

PMPP/M1

M1/Base Monetária Restrita

M4/Base ampliada

Projeção

1,50
0,6

0,3
1,40
0,0
1,30Jan
2012

Reservas/DV

Jul

Jan
2013

Jul

Jan
2014

Jul

Jan
Jul
2015 Projeção

1,20

15
1,10

Jan
2012

Jul

Jan
2013

Jul

Jan
2014

Jul

Jan
2015

Jul
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Resumo das projeções

Quadro 1. Resultados previstos pela programação monetária e
ocorridos no quarto trimestre de 20141/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

Variação percentual

em 12 meses2/

em 12 meses

M13/

322,6

-

378,8

3,5

350,4

Base restrita3/

216,3

-

292,7

5,9

259,0

7,8

Base ampliada4/

3 171,3

-

3 722,8

10,7

3 525,4

13,2

M44/

4 225,1

-

5 716,3

11,5

5 018,5

14,0

3,4

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

Quadro 2. Resultados previstos pela programação monetária para o primeiro
trimestre de 2015 e ocorridos em janeiro/fevereiro1/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

Variação percentual

2/

em 12 meses

em 12 meses

M13/

300,6

-

352,9

5,3

322,3

Base restrita3/

206,3

-

279,1

8,8

241,9

6,2

Base ampliada4/

3 334,2

-

3 914,0

13,0

3 616,9

13,7

M44/

4 407,7

-

5 963,4

15,0

5 113,9

14,3

3,4

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

Quadro 3. Programação monetária para o segundo trimestre e para ano de 20151/
Discriminação

Segundo Trimestre
R$ bilhões

Ano
R$ bilhões

Var. % em

2/

3/

Var. % em

2/

12 meses

12 meses

M1

296,3

-

347,8

4,8

336,3

-

394,8

4,3

Base restrita3/

204,9

-

277,3

7,9

235,2

-

318,2

6,8

Base ampliada4/

3 395,4

-

3 985,9

11,7

3 502,9

-

4 112,1

8,0

M44/

4 502,5

-

6 091,7

13,3

4 771,3

-

6 455,3

11,9

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.
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Quadro 4. Evolução dos agregados monetários1/
Discriminação

2015/2

2015
Janeiro - Fevereiro
R$ bilhões

Segundo Trimestre

Var. % em

R$ bilhões

12 meses

3/

Ano3/

3/

R$ bilhões

Var. % em
12 meses

Var. % em
12 meses

M14/

322,3

3,4

322,0

4,8

365,6

Base restrita4/

241,9

6,2

241,1

7,9

276,7

6,8

Base ampliada5/

3 616,9

13,7

3 690,7

11,7

3 807,5

8,0

M45/

5 113,9

14,3

5 297,1

13,3

5 613,3

11,9

4,3

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Ponto médio das previsões.
4/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.

Quadro 5. Multiplicador monetário1/
Discriminação

Multiplicador

M1 / Base restrita

20152/

2015

Janeiro - Fevereiro1/

3/

Var. %

Ano2/

Segundo Trimestre
Multiplicador

Var. %

Multiplicador

Var. %

em 12

em 12

em 12

meses

meses

meses

1,332

-2,2

1,336

-2,9

1,321

-2,3

Res.bancárias / dep.vista

0,256

-4,1

0,260

6,3

0,260

3,4

Papel-moeda / M13/

0,515

5,5

0,513

3,9

0,521

3,0

1,435

2,0

1,435

1,4

1,474

3,6

3/

M4 / Base ampliada4/
1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.
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Glossário
Base monetária: passivo monetário do Banco Central, também conhecido como
emissão primária de moeda. Inclui o total de cédulas e moedas em circulação e os
recursos da conta “Reservas Bancárias”. Essa variável reflete o resultado líquido de
todas as operações ativas e passivas do Banco Central.
Fatores condicionantes da base monetária: refere-se às fontes de criação (emissão de
moeda pelo Banco Central) ou destruição (recolhimento de moeda pelo Banco Central)
de moeda primária (base monetária). Toda operação/intervenção do Banco Central que
resulta em entrega de papel-moeda e/ou crédito em contas de “Reservas Bancárias”
significa expansão monetária e é apresentada com sinal positivo. Ao contrário, toda
operação/intervenção do Banco Central que resulta em recebimento e/ou débito em
contas de “Reservas Bancárias” significa contração monetária e é apresentada com sinal
negativo. Deve-se ressaltar a diferença entre fabricação e emissão de moeda: a
fabricação é um processo fabril de cédulas e moedas e a emissão é um processo
econômico que resulta em crescimento da oferta monetária, tanto física (cédulas e
moedas) quanto escritural (Reservas Bancárias).
Base monetária ampliada: conceito amplo de base monetária, introduzido no Plano
Real com o pressuposto de que agregados mais amplos sejam melhor correlacionados
com os preços na economia brasileira, visto que mais perfeitamente captam a
substitutibilidade entre a moeda, em seu conceito mais restrito, e os demais ativos
financeiros. Inclui, além da base restrita, os principais passivos do Banco Central e do
Tesouro Nacional (compulsórios e títulos federais).
Meios de pagamento: conceito restrito de moeda (M1). Representa o volume de
recursos prontamente disponíveis para o pagamento de bens e serviços. Inclui o papelmoeda em poder do público, isto é, as cédulas e moedas metálicas detidas pelos
indivíduos e empresas não financeiras e, ainda, os seus depósitos à vista efetivamente
movimentáveis por cheques. Com a redução da inflação, a partir da introdução do real,
ocorreu forte crescimento dos meios de pagamento no conceito restrito, processo esse
conhecido como remonetização, resultante da recuperação da credibilidade da moeda
nacional.
Meios de pagamento ampliados: inclui moeda legal e quase-moeda, correspondendo
aos instrumentos de elevada liquidez, em sentido amplo. O M2 corresponde ao M1 mais
as emissões de alta liquidez realizadas primariamente no mercado interno por
instituições depositárias – as que realizam multiplicação de crédito. O M3 é composto
pelo M2 e as captações internas por intermédio dos fundos de renda fixa e das carteiras
de títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic). O M4 agrega o M3 e a carteira livre de títulos públicos do setor não financeiro.
Depósitos compulsórios de instituições financeiras: refere-se aos valores recolhidos
ao Banco Central e/ou mantidos pelas instituições na forma de encaixe para fins de
18

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 675

21

cumprimento das diversas normas prudenciais e de controle monetário, estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional. Os recolhimentos “em espécie” correspondem aos
valores que foram transferidos das contas “Reservas Bancárias” para outras contas de
depósitos no Banco Central e que têm movimentação limitada aos períodos
regulamentares, geralmente semanais, mediante demonstrativo de evolução da base de
cálculo. Estes recolhimentos podem ser remunerados ou não. Os recolhimentos “em
títulos” correspondem aos valores dos títulos públicos federais que foram vinculados no
Selic, e que ficaram indisponíveis para negociações enquanto mantida a vinculação. Os
recolhimentos “em títulos” são considerados remunerados em função da rentabilidade
implícita no valor atualizado do título, não recebendo qualquer remuneração adicional
por parte do Banco Central.
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Aviso no 330 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Programação Monetária.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República destinada à Comissão de Assuntos Econômicos, contendo a Programação Monetária.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

Agosto de 2015
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 56, de 2015
(Nº 282/2015, NA ORIGEM)
(de iniciativa da Presidência da República)
Senhores Membros do Senado Federal,

Nos termos do art. 6o da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, encaminho a
Vossas Excelências a Programação Monetária, de conformidade com a inclusa Exposição de
Motivos do Banco Central do Brasil, destinada à Comissão de Assuntos Econômicos dessa
Casa.
Brasília,

24

de

julho

de 2015 .

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00027/2015 BACEN
Brasília, 29 de Junho de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Encaminho à consideração de Vossa Excelência, de acordo com o que estabelece o art.
6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a anexa programação monetária para o 3º trimestre e
para o ano de 2015, contendo estimativas das faixas de variação dos principais agregados
monetários, análise da evolução da economia nacional e justificativa da programação monetária.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Alexandre Antonio Tombini
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Programação Monetária para o terceiro trimestre e para o ano de 2015

A.

A economia brasileira no primeiro trimestre de 2015

O PIB recuou 0,2% no primeiro trimestre de 2015, em relação ao
1.
quarto trimestre de 2014, de
PIB: Acumulado ao longo do ano
Preços de mercado
acordo
com
dados
%
dessazonalizados do IBGE. A 10
análise sob a ótica da oferta indica 98
7
que a produção agropecuária 6
5
cresceu
4,7%
no
período, 4
3
favorecida, em especial, pela 2
1
expansão da safra de soja. A -10
indústria e o setor de serviços -2
-3
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I
recuaram
0,3%
e
0,7%,
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
respectivamente, no trimestre. Sob Fonte: IBGE
a ótica da demanda, destacaram-se
os recuos de 1,5% no consumo das famílias, em linha com a recente trajetória da renda
real e dos índices de confiança do consumidor, e de 1,3% no consumo governamental,
compatível com o processo de ajuste fiscal em curso. A Formação Bruta de Capital Fixo
(FBCF) contraiu 1,3%, sétimo resultado negativo em sequência, nessa base de
comparação. As exportações aumentaram 5,7% e as importações, 1,2%. O PIB
decresceu 1,6% relativamente ao primeiro trimestre de 2014. Sob a ótica da oferta,
ocorreram recuos respectivos de 3,0% e 1,2% na indústria e no setor de serviços e
aumento de 4,0% na produção agropecuária. A análise da demanda indica que o
componente interno contribuiu com -2,6 p.p. para o crescimento interanual do PIB, com
ênfase nos impactos das reduções no consumo das famílias (0,9%) e na FBCF (7,8%). O
setor externo, repercutindo variações respectivas de 3,2% e -4,7% nas exportações e
importações, contribuiu com 1,0 p.p. para a variação do PIB no período.
A
produção
2.
Produção industrial
Dados dessazonalizados
física da indústria retraiu 2,6% 2012=100
106
no trimestre finalizado em abril,
104
em relação ao encerrado em 102
janeiro, quando havia decrescido 100
2,5%, nessa mesma base de 98
comparação, de acordo com 96
dados
dessazonalizados
da 94
Pesquisa Industrial Mensal – 92 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Produção Física (PIM-PF) do
2012
2013
2014
2015
IBGE. Ressalte-se que essa Fonte: IBGE
trajetória tende a persistir nos próximos meses, haja vista o elevado nível de estoques e
o patamar reduzido dos índices de confiança dos empresários do setor. A produção da
indústria de transformação recuou 2,9%, com reduções em 19 das 23 atividades
2
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pesquisadas (fumo, -13,6%; equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos,
-12,2%; veículos automotores, -10,7%). A produção extrativa seguiu com dinâmica
distinta da indústria de transformação, apresentando crescimento de 2,6% no período. O
decréscimo observado na produção da indústria no trimestre finalizado em abril
repercutiu reduções em todas as categorias de uso: bens de capital, 8,7%; bens de
consumo duráveis, 6,6%; bens de consumo semi e não duráveis 2,9%; e bens
intermediários, 0,7%.

Índice 2011 = 100

As vendas do comércio ampliado recuaram 4,3% no trimestre
3.
finalizado em abril, em relação
Índice de Volume do Comércio Ampliado
ao terminado em janeiro,
117
quando aumentaram 0,8%, no
mesmo tipo de comparação,
114
segundo
dados
111
dessazonalizados da Pesquisa
108
Mensal do Comércio (PMC), do
IBGE. Houve reduções nas
105
vendas em nove dos dez
102
segmentos
pesquisados,
Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr
2012
2013
2014
2015
destacando-se os recuos nas de
Fonte: IBGE
veículos e motos, partes e peças
(9,9%) e de móveis e eletrodomésticos (7,9%), mais sensíveis à evolução do crédito, e o
aumento de 1,2% nas de equipamentos e material para escritório e comunicação. As
vendas do comércio varejista[1] recuaram 2,0% no trimestre, reflexo de reduções em
todas as regiões do país, com ênfase no Centro-Oeste (3,4%) e no Nordeste (2,5%).
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI),
4.
divulgado pela FGV, variou
Índices de preços
Variação percentual mensal
2,55% no trimestre terminado %
em maio, ante 1,60% no 1,60
1,20
finalizado em fevereiro. Nos
0,80
períodos
considerados,
a
0,40
variação do Índice de Preços ao
0,00
Produtor Amplo (IPA) passou -0,40
de 0,93% para 2,56%; a do -0,80
Fev Mai Ago Nov Fev Mai Ago Nov Fev Mai Ago Nov Fev Mai
Índice de Preços ao Consumidor
2012
2013
2014
2015
(IPC), de 3,49% para 2,76%; e a
IPCA
IGP-DI
do Índice Nacional de Custo da Fonte: IBGE, FGV e Fipe
Construção (INCC), de 1,31%
para 2,04%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE,
variou 2,79% no trimestre encerrado em maio (3,27% no terminado em fevereiro),
resultado de desaceleração dos preços livres (de 2,65% para 1,99%) e aceleração dos
monitorados (de 5,38% para 5,44%). A evolução dos preços livres repercutiu a maior
variação dos preços dos bens comercializáveis no trimestre (2,00% ante 1,53% no
[1]

Conceito que exclui do comércio ampliado os segmentos veículos e motos, partes e peças, e material de construção.
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trimestre anterior) e o arrefecimento dos preços dos não comercializáveis (1,98% ante
3,62%). Dentre os itens comercializáveis, destacaram-se os aumentos nos preços de
vestuário e de leite e derivados, e no âmbito dos não comercializáveis, o menor impacto
dos reajustes sazonais nos preços de cursos regulares e a deflação nas tarifas de
passagens aéreas. O aumento na variação trimestral dos preços monitorados refletiu, em
parte, o impacto dos reajustes na tarifa de energia elétrica residencial e nos produtos
farmacêuticos, mitigado parcialmente pelos efeitos do arrefecimento nos reajustes dos
preços da gasolina e das tarifas de ônibus urbano.
O mercado de trabalho segue em processo de distensão, expresso em
5.
aumento da taxa de desemprego
%
Taxa de desemprego aberto
e recuo da geração líquida de 6,5
postos de trabalho formais.
Nesse ambiente, a taxa de 6,0
desemprego, consideradas as 5,5
seis regiões metropolitanas
abrangidas
pela
Pesquisa 5,0
Mensal do Emprego (PME) do 4,5
IBGE, atingiu 6,2% no trimestre
4,0
encerrado em abril (5,0% em
Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr
2012
2013
2014
2015
igual
período
de
2014).
Fonte: IBGE
Considerados
dados
dessazonalizados, a taxa de desemprego situou-se em 5,8%, ante 5,3% no trimestre
encerrado em janeiro, resultado de variações de -0,4% na população ocupada e de 0,2%
na população economicamente ativa. Considerada a Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, de âmbito nacional, a taxa de desemprego
atingiu 8,0% no trimestre encerrado em abril, ante 6,8% no encerrado em janeiro e 7,1%
em igual período de 2014. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), houve eliminação de 81,0 mil
empregos formais no trimestre encerrado em abril de 2015 (criação de 379,3 mil em
igual período de 2014). Destacaram-se os cortes na construção civil (67,1 mil), na
indústria de transformação (66,5 mil) e no comércio (48,6 mil) e a geração líquida de
98,5 mil vagas no setor de serviços.
O setor público registrou superavit primário de R$32,4 bilhões no
6.
primeiro quadrimestre de 2015
Resultado primário do setor público consolidado
Fluxos acumulados em 12 meses
(R$42,5 bilhões no mesmo
R$ bilhões
período de 2014), reflexo de 150
resultados positivos do Governo 130
110
Central (R$15,5 bilhões) e dos 90
governos regionais (R$17,2 70
50
bilhões), e de deficit de R$273 30
10
milhões na esfera das empresas -10
estatais. Considerados intervalos -30
-50
de doze meses, o setor público
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012

2013

2014

2015
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apresentou deficit primário de R$42,6 bilhões (0,76% do PIB) em abril (0,59% do PIB
em 2014). A receita bruta do Governo Federal totalizou R$326,2 bilhões no
quadrimestre, aumentando 2,5% em relação a igual período de 2014. Destacaram-se os
crescimentos de 13,1% na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte, reflexo
do aumento da massa salarial; e de 4,8% na Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, em função de alterações nas alíquotas incidentes sobre
gasolina e diesel e no recolhimento extraordinário em fevereiro. Em sentido oposto,
ênfase para os recuos de 72,9% nas receitas de dividendos e de 34,2% na cota parte de
compensações financeiras, esse impactado, em parte, pela redução do preço do petróleo.
As despesas do Tesouro Nacional totalizaram R$207,6 bilhões no quadrimestre,
elevando-se 5,3% em relação a igual período de 2014. Ocorreram aumentos de 6,0%
nos gastos com pessoal e encargos e de 5,2% nos relativos a custeio e capital.
Os juros nominais, apropriados por competência, atingiram R$146,1
7.
bilhões
no
primeiro
Necessidades de financiamento do setor público
quadrimestre de 2015, ante % do PIB
R$80,2 bilhões no mesmo 8
período de 2014. Essa trajetória 6
4
refletiu,
em
especial,
as
2
elevações da taxa Selic e da 0
variação do IPCA, indexadores -2
de parcela significativa do -4
endividamento líquido; e o -6
Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr
2011
2012
2013
2014
2015
resultado
desfavorável
de
R$19,2 bilhões nas operações de
Nominal
Juros nominais
Primário
swap cambial, que haviam
gerado ganhos de R$14,6 bilhões no primeiro quadrimestre de 2014. O deficit nominal
do setor público, que incorpora o resultado primário e os juros nominais apropriados,
atingiu R$113,6 bilhões no primeiro quadrimestre de 2015 (deficit de R$37,6 bilhões
em igual período de 2014). O financiamento do deficit ocorreu mediante expansão da
dívida mobiliária, neutralizada, em parte, pelas reduções da dívida bancária líquida, do
financiamento externo líquido e das demais fontes de financiamento interno, que
incluem a base monetária.
A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) somou R$1.897,7 bilhões
8.
em abril de 2015 (33,8% do PIB),
Dívida líquida do setor público
% do PIB
reduzindo-se 0,3 p.p. do PIB em
54
relação a dezembro de 2014. 50
Houve recuo de 0,6 p.p. na esfera 46
do Governo Central e aumentos
42
respectivos de 0,2 p.p. e 0,04 p.p.
38
nas
esferas
dos
governos
34
regionais e das empresas estatais.
30
A evolução anual da relação
Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr
2011
2012
2013
2014
2015
DLSP/PIB
refletiu
as
DLSP

Dívida interna líquida

5
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contribuições do superavit primário (-0,6 p.p.), do crescimento do PIB corrente (-0,6
p.p.), da depreciação cambial de 12,7% no período (-1,8 p.p), da apropriação de juros
nominais (2,6 p.p.), e do ajuste de paridade da cesta de moedas que compõem a dívida
externa líquida (0,1 p.p.). As principais alterações na composição da DLSP no primeiro
quadrimestre do ano ocorreram nas parcelas vinculadas à taxa Selic (4,9 p.p.), à índices
de preços (3,4 p.p.) e credora vinculada ao câmbio (-5,3 p.p.). A taxa de juros implícita
da DLSP, acumulada em doze meses, atingiu 22,9% em abril (19,3% em dezembro de
2014).
A balança comercial registrou deficit de US$5,8 bilhões nos quatro
9.
primeiros meses de 2015
Balança comercial
US$ bilhões
Saldo acumulado no ano
(US$6,2 bilhões em igual 10
intervalo
de
2014).
As
5
exportações recuaram 16,4% e as
importações, 15,7%, totalizando
0
US$57,8 bilhões e US$63,6
bilhões, respectivamente. A -5
corrente de comércio atingiu
US$121,4 bilhões, reduzindo-se -10
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
16,1%
no
período.
As
2014
2015
exportações
médias
diárias Fonte: MDIC/Secex
recuaram 16,4%, reflexo de
reduções nas vendas de produtos básicos (23,6%), manufaturados (11,3%) e
semimanufaturados (2,5%), que representaram, na ordem, 44,7%, 37,8% e 14,8% das
exportações totais no período. A média diária das importações recuou 15,9% nos quatro
primeiros meses de 2015, em relação a igual intervalo de 2014. Ocorreram reduções nas
compras em todas as categorias de uso: combustíveis e lubrificantes (32,3%), bens de
consumo duráveis (20,9%), matérias-primas (12,5%), bens de capital (12,3%) e bens de
consumo não duráveis (3,8%). Essas aquisições representaram, na ordem, 13,5%, 8,9%,
45,8%, 22,6% e 9,2% do total importado, no período. Segundo a Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior (Funcex), o valor das exportações recuou 16,4% nos
quatro primeiros meses de 2015, em relação a igual período de 2014, reflexo de
variações de -18,9% nos preços e de 3,2% no quantum. O decréscimo de 15,9% no
valor das importações, na mesma base de comparação, decorreu de recuos de 9,8% nos
preços e de 6,8 no quantum.
O deficit em transações correntes atingiu US$32,5 bilhões nos quatro
10.
Transações correntes
primeiros meses de 2015
Saldo acumulado no ano
US$ bilhões
(US$37,1 bilhões em igual
0
-10
período de 2014). Considerados -20
intervalos de doze meses, o -30
-40
deficit somou US$100,2 bilhões -50
em abril de 2015 (4,53% do -60
-70
PIB). As despesas líquidas de -80
-90
serviços totalizaram US$13,8 -100
-110
-120

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun
2014

Jul

Ago Set Out Nov Dez 6
2015
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bilhões. O decréscimo de 5,9% registrado no período repercutiu, em especial, as
reduções nos deficits das contas transportes (14,5%) e viagens internacionais (19%), que
somaram, na ordem, US$2,5 bilhões e US$4,8 bilhões. Ressalte-se que o recuo no
deficit com viagens internacionais refletiu retrações de 16% e 8,2% nos gastos de
turistas brasileiros no exterior e de turistas estrangeiros no Brasil, respectivamente. As
despesas líquidas de juros aumentaram 8,5% no período, para US$8,4 bilhões, resultado
de pagamentos ao exterior de US$9,8 bilhões e receitas de US$1,3 bilhão. Considerados
intervalos de doze meses, as receitas de juros associadas à remuneração das reservas
internacionais atingiram US$2,8 bilhões em abril (US$2,9 bilhões em abril de 2014).
A conta financeira registrou ingressos líquidos de US$32 bilhões nos
11.
quatro primeiros meses de 2015
Investimento diretos no país
Ingresso líquido acumulado no ano
(US$37,1 bilhões em igual US$ bilhões
período de 2014), resultado de 120
captações líquidas de US$47,4 100
bilhões e concessões líquidas de 80
US$16,6 bilhões. As concessões 60
líquidas de capital sob a forma 40
de investimentos diretos no
20
exterior
atingiram
US$8,9
0
bilhões (aplicações líquidas de
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul Ago Set Out Nov Dez
US$10,7 bilhões nos quatro
2014
2015
primeiros meses de 2014). As
captações líquidas de IDP somaram US$18,9 bilhões no período, dos quais US$11,6
bilhões referentes a aumento de participação em capital de empresas e US$7,3 bilhões, a
empréstimos intercompanhias. O ingresso de IDP acumulado em doze meses atingiu
US$86,1 bilhões em abril (3,89% do PIB). Os investimentos brasileiros em carteira no
exterior registraram retorno líquido de US$105 milhões (saídas líquidas de US$1,3
bilhão nos quatro primeiros meses de 2014) e as captações líquidas de investimentos
estrangeiros em carteira somaram US$24,3 bilhões (US$19,1 bilhões nos quatro
primeiros meses de 2014), com ênfase nos ingressos líquidos de investimentos
estrangeiros em ações e em cotas de fundos de investimento, US$8 bilhões, e em títulos
de renda fixa negociados no país, US$16,3 bilhões.
Ao final de abril, o estoque de reservas internacionais atingiu
12.
US$364,5 bilhões no conceito
Reservas internacionais
Conceito de liquidez internacional
Meses
caixa e US$373 bilhões no US$ bilhões
400
27
conceito liquidez (variações 395
25
respectivas de US$923 milhões e 390
385
23
-US$1,077 bilhão em relação a 380
375
21
dezembro
de
2014).
A 370
19
liquidação de operações de 365
360
17
linhas
com
recompra 355
15
proporcionou elevação de US$2 350
Jan 2014
Abr
Jul
Out
Jan 2015
Abr
bilhões no estoque de reservas
Meses de importação

Reservas

7
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internacionais no conceito caixa. A receita de juros que remunera os ativos de reservas
somou US$835 milhões e os impactos de variações de preço e de paridades, US$1,2
bilhão e -US$3,6 bilhões, respectivamente. Incorporados impactos de eventos
antecipáveis, as reservas internacionais totalizariam US$375,3 bilhões ao final de 2015.
Estão previstas, para o ano, receitas de remuneração de reservas de US$3,2 bilhões.
B.

Política Monetária no primeiro trimestre de 2015

Os saldos da base monetária restrita, base monetária ampliada e dos
13.
meios de pagamentos, nos conceitos M1 e M4, situaram-se nos intervalos estabelecidos
pela Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2015.
A base monetária restrita, no conceito de média dos saldos diários,
14.
atingiu R$240,7 bilhões em março, com decréscimo de 0,5% no mês e elevação de
7,9% em 12 meses. O saldo médio do papel-moeda emitido somou R$199,5 bilhões,
variando -1,2% no mês e 8,6% em doze meses. As reservas bancárias atingiram R$41,2
bilhões, elevando-se 3,3% e 4,6%, respectivamente, nas mesmas bases de comparação.
O saldo da base monetária ampliada, que inclui a base restrita, os
15.
depósitos compulsórios e os títulos públicos federais fora da carteira do Banco Central,
totalizou R$3,7 trilhões em março. O crescimento de 15,4% em doze meses refletiu
aumentos de 5,5% na base restrita e de 20,7% no saldo dos títulos públicos federais, e
redução de 18,0% nos depósitos compulsórios em espécie.
Quadro 1. Resultados previstos pela programação monetária e
ocorridos no primeiro trimestre de 20151/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

2/

em 12 meses

Variação percentual
em 12 meses

M13/

300,6

-

352,9

5,3

316,2

Base restrita3/

206,3

-

279,1

8,8

240,7

7,9

Base ampliada4/

3.334,2

-

3.914,0

13,0

3.703,0

15,4

M44/

4.407,7

-

5.963,4

15,0

5.139,8

13,9

1,9

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

Os meios de pagamento (M1), mensurados pela média dos saldos
16.
diários, somaram R$316,2 bilhões em março, com redução de 1,9% no mês e aumento
de 1,9% em doze meses. O saldo de papel-moeda em poder do público atingiu R$166
bilhões, apresentando estabilidade no mês e crescimento de 10,2% em doze meses,
enquanto os depósitos à vista situaram-se em R$150,1 bilhões, com recuos respectivos
de 3,9% e de 5,9%.
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O agregado monetário M4 totalizou R$5,1 trilhões em março,
17.
elevando-se 1,5% no mês e 13,9% em doze meses.
As operações com títulos públicos federais, incluídas as de ajuste de
18.
liquidez realizadas pelo Banco Central, determinaram impacto contracionista de R$88,4
bilhões no primeiro trimestre de 2015, resultante de retiradas líquidas de R$50 bilhões
no mercado primário, de R$38 bilhões no mercado secundário e de R$350 milhões no
extramercado.
O Copom considerou, na reunião de janeiro, que a inflação se
19.
encontrava em patamar elevado devido, em parte, a ocorrência de dois importantes
processos de ajustes de preços relativos na economia – realinhamento dos preços
domésticos em relação aos internacionais e realinhamento dos preços administrados em
relação aos livres. O Comitê considerou, ainda, que desde sua última reunião, entre
outros fatores, a intensificação desses ajustes de preços relativos na economia tornou o
balanço de riscos para a inflação menos favorável. Nesse contexto, o Comitê,
reconhecendo que esses ajustes de preços relativos têm impactos diretos sobre a
inflação, reafirmou sua visão de que a política monetária pode e deve conter os efeitos
de segunda ordem deles decorrentes, e decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em
0,50 p.p., para 12,25% a.a., sem viés. Na reunião de março, o Copom, considerou que
os ajustes de preços relativos na economia fazem com que a inflação se eleve no curto
prazo e tenda a permanecer elevada em 2015. Nesse ambiente o Comitê decidiu, por
unanimidade, elevar a taxa Selic em 0,50 p.p., para 12,75% a.a., sem viés.
C.

Política Monetária no bimestre abril-maio de 2015

A base monetária restrita, calculada pela média dos saldos diários,
20.
totalizou R$232,1 bilhões em maio, com redução de 2,6% no mês e crescimento de
4,1% em doze meses. As reservas bancárias variaram -9,3% e -13,3%, respectivamente,
situando-se em R$35,8 bilhões, e o saldo médio do papel-moeda emitido atingiu
R$196,2 bilhões, com retração de 1,3% no mês e elevação de 8,1% em doze meses.
A base monetária ampliada totalizou R$3,8 trilhões em maio. A
21.
expansão de 16,0% em doze meses refletiu elevações de 11,5% na base restrita e de
20,6% no saldo de títulos públicos federais, e redução de 17,5% nos depósitos
compulsórios em espécie.
Os meios de pagamento (M1), avaliados pela média dos saldos
22.
diários, atingiram R$306,3 bilhões em maio, decréscimo de 1,6% no mês e estabilidade
em doze meses. O saldo do papel-moeda em poder do público somou R$163 bilhões,
com variações respectivas de -1,0% e 9,2%, e os depósitos à vista atingiram R$143,3
bilhões, com declínios de 2,3% no mês e de 8,6% em doze meses.
O agregado monetário mais amplo (M4) totalizou R$5,3 trilhões em
23.
maio, aumentando 1,8% no mês e 13,7% em doze meses.
9
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Quadro 2. Resultados previstos pela programação monetária para o segundo
trimestre de 2015 e ocorridos em abril/maio1/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

2/

em 12 meses

Variação percentual
em 12 meses

M13/

296,3

-

347,8

4,8

306,3

Base restrita3/

204,9

-

277,3

7,9

232,1

4,1

Base ampliada4/

3.395,4

-

3.985,9

11,7

3.760,3

16,0

M44/

4.502,5

-

6.091,7

13,3

5.253,2

13,7

0,0

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

As operações com títulos públicos federais, incluídas as de ajuste de
24.
liquidez realizadas pelo Banco Central, resultaram em expansão monetária de R$12,8
bilhões no bimestre abril-maio, com colocações líquidas de R$1 bilhão no mercado
primário e compra líquida de títulos de R$13,7 bilhões no mercado secundário, somados
à expansão de R$123 milhões no extramercado.
O Copom ponderou, na reunião de abril, que o fato da inflação se
25.
encontrar em patamares elevados refletia, em grande parte, os efeitos de dois
importantes processos de ajustes de preços relativos na economia – realinhamento dos
preços domésticos em relação aos internacionais e realinhamento dos preços
administrados em relação aos livres. O Comitê considerou ainda que, desde sua última
reunião, entre outros fatores, esses ajustes de preços relativos na economia tornaram o
balanço de riscos para a inflação desfavorável para este ano e fizeram com que a
inflação se elevasse no curto prazo e tendesse a permanecer elevada em 2015. Diante do
exposto, avaliando o cenário macroeconômico e as perspectivas para a inflação, o
Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em 0,50 p.p., para 13,25% a.a.,
sem viés. Na reunião de junho, o Comitê afirmou a necessidade de determinação e
perseverança para impedir a transmissão, para prazos mais longos, dos ajustes de preços
em curso na economia brasileira. Nesse contexto, o Copom decidiu, por unanimidade,
elevar a taxa Selic em 0,50 p.p., para 13,75% a.a., sem viés.
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Aplicação do viés de baixa

Meta para a taxa Selic (% a.a.)1/

27.01.2010

-

8,75

17.03.2010

-

8,75

28.04.2010

-

9,50

9.06.2010

-

10,25

21.07.2010

-

10,75

1.09.2010

-

10,75

8.12.2010

-

10,75

19.1.2011

-

11,25

2.3.2011

-

11,75

20.4.2011

-

12,00

8.6.2011

-

12,25

20.7.2011

-

12,50

31.8.2011

-

12,00

19.10.2011

-

11,50

30.11.2011

-

11,00

18.1.2012

-

10,50

7.3.2012

-

9,75

18.4.2012

-

9,00

Reunião
do Copom

30.5.2012

-

8,50

11.7.2012

-

8,00

29.8.2012

-

7,50

10.10.2012

-

7,25

28.11.2012

-

7,25

16.01.2013

-

7,25

06.03.2013

-

7,25

17.04.2013

-

7,50

29.05.2013

-

8,00

10.07.2013

-

8,50

28.08.2013

-

9,00

09.10.2013

-

9,50

27.11.2013

-

10,00

15.1.2014

-

10,50

26.2.2014

-

10,75

2.4.2014

-

11,00

28.5.2014

-

11,00

16.7.2014

-

11,00

3.9.2014

-

11,00

29.10.2014

-

11,25

3.12.2014

-

11,75

21.1.2015

-

12,25

4.3.2015

-

12,75

29.4.2015

-

13,25

3.6.2015

-

13,75

1/ Vigência a partir do primeiro dia útil seguinte à reunião ou à aplicação do viés.

D.

Perspectivas para o terceiro trimestre e para o ano de 2015

A economia global segue em processo de recuperação gradativa e
26.
desigual. Nos EUA, onde a atividade econômica apresentou recuperação importante nos
últimos anos, fatores transitórios contribuíram para a desaceleração do PIB no primeiro
trimestre de 2015. Em sentido inverso, na Europa e no Japão, onde o ritmo de
11
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crescimento econômico tem se mantido inferior ao projetado no período recente,
ocorreram evidências de aceleração da atividade, no período. A percepção de que os
EUA se encontram em momento distinto do ciclo econômico relativamente à Área do
Euro e ao Japão tem condicionado a orientação das respectivas políticas monetárias.
Nesse ambiente, enquanto persistem as expectativas quanto à
27.
normalização da política monetária nos EUA, as autoridades monetárias da Área do
Euro e Japão sinalizam a continuidade de seus programas de relaxamento monetário no
médio prazo. A aversão ao risco nos mercados financeiros internacionais manteve-se em
patamar reduzido ao longo do trimestre encerrado em maio. Ressalte-se, no entanto, a
ocorrência de episódios de aumento de volatilidade nos mercados de bônus soberanos,
em especial da Área do Euro, em cenário de busca por maiores rendimentos e incertezas
em relação aos rumos da política monetária dos principais bancos centrais do bloco,
com reflexos pontuais nos mercados acionários e cambiais.
No Brasil, o processo de ajuste em curso na economia – essencial para
28.
a consolidação de fundamentos que favoreçam a desaceleração dos preços e a retomada
da atividade no médio prazo – e a presença de eventos não econômicos – transição para
o novo mandato presidencial, operação lava-jato, perspectiva de crise hídrica presente
no primeiro trimestre – têm impactado negativamente o dinamismo da atividade
econômica no período recente.
Nesse cenário, caracterizado pela perseverança da rigidez na condução
29.
da politica monetária, o PIB recuou 0,2% no primeiro trimestre de 2015, considerados
dados dessazonalizados. Indicadores divulgados no decorrer do segundo trimestre do
ano, em contexto que reflete confiança de consumidores e empresários em níveis
historicamente baixos, ratificam o menor dinamismo da economia do país. Assim,
repercutindo, respectivamente, os impactos do processo de distensão do mercado de
trabalho e do nível de estoques elevado, as vendas do comércio e a atividade industrial
recuaram no trimestre finalizado em abril.
As operações de crédito do sistema financeiro, contratadas nos
30.
segmentos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, mantiveram-se em desaceleração no
trimestre encerrado em maio. Em ambiente de rigidez no âmbito da politica monetária,
as taxas de juros, os spreads e a taxa de inadimplência total do sistema financeiro
aumentaram no trimestre encerado em maio.
No setor fiscal, o atual processo de ajuste, ratificado por medidas
31.
recentes de contingenciamento de despesas discricionárias e restabelecimento de
alíquotas de tributos, contribuirá para a melhor dinâmica das contas públicas nos
próximos meses. O comprometimento com o atingimento das metas de superavit
primário em 2015 e nos anos seguintes, além de favorecer a retomada gradual da
trajetória benigna dos indicadores de endividamento, constitui instrumento relevante
para o alcance de ambiente macroeconômico favorável e retomada do crescimento no
médio prazo.
12
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Os resultados parciais para o balanço de pagamentos de 2015
32.
ratificam a perspectiva de redução no deficit em transações correntes, em cenário de
depreciação do real e desaceleração da atividade doméstica. Em relação à trajetória
desses condicionantes no decorrer do ano, devem ser considerados os efeitos associados
à evolução da taxa de câmbio e à continuidade dos ajustes em curso na condução da
política macroeconômica do país.
Os ingressos líquidos de capitais seguem financiando o deficit
33.
adequadamente, com destaque para a entrada líquida de IDP e de investimentos em
carteira. Esses afluxos, associados a taxas de rolagens de títulos e empréstimos
próximas a 100% nos primeiros quatro meses deste ano, período em que houve
concentração de vencimentos de empréstimos, evidenciam cenário confortável em
termos de liquidez e de acesso ao mercado internacional.
Ressalte-se, ainda, que o estoque de reservas internacionais no
34.
conceito de liquidez permaneceu representando, em abril, cerca de vinte meses de
importações de bens e o triplo das amortizações vincendas nos próximos doze meses.
Nesse cenário a inflação ao consumidor desacelerou no trimestre
35.
encerrado em maio, relativamente ao trimestre anterior, mas seguiu em elevação quando
aferida no acumulado em doze meses, refletindo, sobretudo, o processo de
realinhamento dos preços monitorados. No âmbito dos preços ao produtor, a inflação
registrou alta no trimestre, repercutindo, em grande parte, os efeitos da recente
depreciação cambial, principalmente sobre os preços de produtos industriais.

E.

Metas indicativas da evolução dos agregados monetários para o terceiro
trimestre e para o ano de 2015.

A programação dos agregados monetários para o terceiro trimestre de
36.
2015 considerou o cenário provável para o comportamento do PIB, da inflação, das
taxas de juros e do câmbio e outros indicadores pertinentes, além de ser consistente com
o atual regime de política monetária, baseado no sistema de metas para a inflação.
Quadro 3. Programação monetária para o terceiro trimestre e para ano de 20151/
Discriminação

Terceiro Trimestre
R$ bilhões

Ano
R$ bilhões

Var. % em

2/

3/

Var. % em

2/

12 meses

12 meses

M1

293,7

-

344,8

1,0

323,7

-

380,0

0,4

Base restrita3/

209,5

-

283,5

6,4

230,8

-

312,2

4,8

Base ampliada4/

3.442,4

-

4.041,1

9,6

3.487,0

-

4.093,4

7,5

M44/

4.615,9

-

6.245,1

11,4

4.744,2

-

6.418,7

11,8

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.
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As projeções dos meios de pagamento foram efetuadas com base em
37.
modelos econométricos para a
Meios de pagamento - M1
Variação em 12 meses (média dos saldos diários)
%
demanda por seus componentes,
considerando-se as trajetórias 20
esperadas para o produto e para a
15
taxa Selic, e a sazonalidade
característica
daqueles 10
Projeção
agregados. Em decorrência, a
variação em doze meses da
5
média dos saldos diários dos
0
meios de pagamento (M1) foi
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
estimada em 1,0% para setembro
2011
2012
2013
2014
2015
e em 0,4% para dezembro de
2015.
Considerou-se ainda, para a projeção dos meios de pagamento, como
38.
variáveis exógenas, a expansão das operações de crédito do sistema financeiro e a
elevação da massa salarial.
Tendo em vista a projeção feita para a demanda por papel-moeda e
39.
por depósitos à vista, que são
Base monetária restrita
Variação em 12 meses (média dos saldos diários)
relacionadas à demanda por
%
meio circulante e por reservas 20
bancárias, e considerando-se a
15
atual alíquota de recolhimentos
Projeção
compulsórios sobre recursos à 10
vista, projeta-se elevação em
5
doze meses para o saldo médio
da base monetária de 6,4% em
0
setembro e de 4,8% em
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
2011
2012
2013
2014
2015
dezembro de 2015.
As projeções da base monetária ampliada, que consiste de uma
40.
medida da dívida monetária e
Base ampliada
mobiliária federal de alta
%
liquidez,
foram
efetuadas 20
adotando-se
cenários
para
15
resultados primários do governo
central, operações do setor 10
externo e emissões de títulos
Projeção
federais, assim como estimativas
5
de taxas de juros e de câmbio
0
para projetar a capitalização da
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
2011
2012
2013
2014
2015
dívida mobiliária federal. Os
resultados indicam variação em
14
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doze meses de 9,6% em setembro e de 7,5% em dezembro de 2015.
Para os meios de pagamento ampliados, as previsões estão baseadas
41.
na capitalização de seus
M4
componentes e nos fatores
%
Variação em 12 meses (saldos em fim de período)
condicionantes
de
seu 20
crescimento
primário,
que
correspondem às operações de 15
crédito do sistema financeiro,
10
aos financiamentos com títulos
Projeção
federais junto ao setor não
5
financeiro e às entradas líquidas
0
de poupança financeira externa.
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Jun
Dez
Em decorrência, o crescimento
2011
2012
2013
2014
2015
em doze meses esperado para o
M4 corresponde a 11,4% em setembro e de 11,8% em dezembro de 2015.
A proporção entre o M4 e o PIB deverá apresentar expansão ao longo
42.
de 2015, consistente com o
Meios de Pagamento - M4
(% do PIB)
comportamento esperado para as
%
respectivas variáveis no período. 110
105
100
Projeção

95
90
85
80
75
Dez
2011

Jun

Dez
2012

Jun

Dez
2013

Jun

Dez
2014

Jun

Dez
2015

A evolução dos agregados monetários é resumida no quadro a seguir,
43.
onde são apresentados os valores ocorridos no bimestre abril/maio de 2015, bem como
os valores previstos para o terceiro trimestre de 2015.
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Quadro 4. Evolução dos agregados monetários1/
Discriminação

2015/2

2015
Abril - Maio
R$ bilhões

Terceiro Trimestre

Var. % em

R$ bilhões

3/

Var. % em

12 meses

Ano3/

3/

R$ bilhões

Var. % em

12 meses

12 meses

M14/

306,3

0,0

319,2

1,0

351,8

Base restrita4/

232,1

4,1

246,5

6,4

271,5

4,8

Base ampliada5/

3.760,3

16,0

3.741,7

9,6

3.790,2

7,5

M45/

5.253,2

13,7

5.430,5

11,4

5.581,4

11,8

0,4

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Ponto médio das previsões.
4/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
5/ Saldos em fim de período.

A evolução dos diversos multiplicadores, implícita na programação
44.
monetária, é resumida no quadro a seguir:
Quadro 5. Multiplicador monetário1/
Discriminação

20152/

2015

Abril - Maio1/
Multiplicador

M1 / Base restrita3/

Var. %

Ano2/

Terceiro Trimestre
Multiplicador

Var. %

Multiplicador

Var. %

em 12

em 12

em 12

meses

meses

meses

1,320

-3,9

1,295

-5,0

1,296

-4,2

0,250

-5,1

0,260

0,7

0,260

3,4

Papel-moeda / M1

0,532

9,1

0,540

7,3

0,538

6,4

M4 / Base ampliada4/

1,440

1,1

1,451

1,6

1,473

4,0

Res.bancárias / dep.vista3/
3/

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.

Os multiplicadores da base monetária restrita e da base monetária
45.
ampliada
não
deverão
Multiplicador monetário
apresentar
tendência 02
pronunciada
em
qualquer 02
direção ao longo do terceiro 01
trimestre e do ano de 2015.
01

PMPP/M1

M1/Base Monetária Restrita

Projeção

01
00
00
Dez
2011

Reservas/DV

Jun

Dez
2012

Jun

Dez
2013

Jun

Dez
2014

Jun

Dez
2015
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Multiplicador monetário
M4/Base ampliada

002
001
001
Projeção

001
001
001
Dez
2011

Jun

Dez
2012

Jun

Dez
2013

Jun

Dez
2014

Jun

Dez
2015
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Resumo das projeções

Quadro 1. Resultados previstos pela programação monetária e
ocorridos no primeiro trimestre de 20151/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

Variação percentual

em 12 meses2/

em 12 meses

M13/

300,6

-

352,9

5,3

316,2

Base restrita3/

206,3

-

279,1

8,8

240,7

7,9

Base ampliada4/

3.334,2

-

3.914,0

13,0

3.703,0

15,4

M44/

4.407,7

-

5.963,4

15,0

5.139,8

13,9

1,9

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

Quadro 2. Resultados previstos pela programação monetária para o segundo
trimestre de 2015 e ocorridos em abril/maio1/
Discriminação

Previsto
R$ bilhões

Ocorrido
Variação percentual

R$ bilhões

Variação percentual

2/

em 12 meses

em 12 meses

M13/

296,3

-

347,8

4,8

306,3

Base restrita3/

204,9

-

277,3

7,9

232,1

4,1

Base ampliada4/

3.395,4

-

3.985,9

11,7

3.760,3

16,0

M44/

4.502,5

-

6.091,7

13,3

5.253,2

13,7

0,0

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo das variações percentuais considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do período.
4/ Saldos em fim de período.

Quadro 3. Programação monetária para o terceiro trimestre e para ano de 20151/
Discriminação

Terceiro Trimestre
R$ bilhões

Ano
R$ bilhões

Var. % em

2/

Var. % em

2/

12 meses

12 meses

M13/

293,7

-

344,8

1,0

323,7

-

380,0

0,4

Base restrita3/

209,5

-

283,5

6,4

230,8

-

312,2

4,8

Base ampliada4/

3.442,4

-

4.041,1

9,6

3.487,0

-

4.093,4

7,5

M44/

4.615,9

-

6.245,1

11,4

4.744,2

-

6.418,7

11,8

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Para o cálculo da variação percentual considera-se o ponto médio das previsões.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.
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Quadro 4. Evolução dos agregados monetários1/
Discriminação

2015/2

2015
Abril - Maio
R$ bilhões

Terceiro Trimestre

Var. % em

R$ bilhões

3/

Var. % em

12 meses

Ano3/

3/

R$ bilhões

Var. % em

12 meses

12 meses

M14/

306,3

0,0

319,2

1,0

351,8

Base restrita4/

232,1

4,1

246,5

6,4

271,5

4,8

Base ampliada5/

3.760,3

16,0

3.741,7

9,6

3.790,2

7,5

M45/

5.253,2

13,7

5.430,5

11,4

5.581,4

11,8

0,4

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Ponto médio das previsões.
4/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
5/ Saldos em fim de período.

Quadro 5. Multiplicador monetário1/
Discriminação

20152/

2015

Abril - Maio1/
Multiplicador

M1 / Base restrita3/

Var. %

Ano2/

Terceiro Trimestre
Multiplicador

Var. %

Multiplicador

Var. %

em 12

em 12

em 12

meses

meses

meses

1,320

-3,9

1,295

-5,0

1,296

-4,2

0,250

-5,1

0,260

0,7

0,260

3,4

Papel-moeda / M1

0,532

9,1

0,540

7,3

0,538

6,4

M4 / Base ampliada4/

1,440

1,1

1,451

1,6

1,473

4,0

Res.bancárias / dep.vista3/
3/

1/ Refere-se ao último mês do período.
2/ Projeção.
3/ Média dos saldos nos dias úteis do mês.
4/ Saldos em fim de período.
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Glossário
Base monetária: passivo monetário do Banco Central, também conhecido como
emissão primária de moeda. Inclui o total de cédulas e moedas em circulação e os
recursos da conta “Reservas Bancárias”. Essa variável reflete o resultado líquido de
todas as operações ativas e passivas do Banco Central.
Fatores condicionantes da base monetária: refere-se às fontes de criação (emissão de
moeda pelo Banco Central) ou destruição (recolhimento de moeda pelo Banco Central)
de moeda primária (base monetária). Toda operação/intervenção do Banco Central que
resulta em entrega de papel-moeda e/ou crédito em contas de “Reservas Bancárias”
significa expansão monetária e é apresentada com sinal positivo. Ao contrário, toda
operação/intervenção do Banco Central que resulta em recebimento e/ou débito em
contas de “Reservas Bancárias” significa contração monetária e é apresentada com sinal
negativo. Deve-se ressaltar a diferença entre fabricação e emissão de moeda: a
fabricação é um processo fabril de cédulas e moedas e a emissão é um processo
econômico que resulta em crescimento da oferta monetária, tanto física (cédulas e
moedas) quanto escritural (Reservas Bancárias).
Base monetária ampliada: conceito amplo de base monetária, introduzido no Plano
Real com o pressuposto de que agregados mais amplos sejam melhor correlacionados
com os preços na economia brasileira, visto que mais perfeitamente captam a
substitutibilidade entre a moeda, em seu conceito mais restrito, e os demais ativos
financeiros. Inclui, além da base restrita, os principais passivos do Banco Central e do
Tesouro Nacional (compulsórios e títulos federais).
Meios de pagamento: conceito restrito de moeda (M1). Representa o volume de
recursos prontamente disponíveis para o pagamento de bens e serviços. Inclui o papelmoeda em poder do público, isto é, as cédulas e moedas metálicas detidas pelos
indivíduos e empresas não financeiras e, ainda, os seus depósitos à vista efetivamente
movimentáveis por cheques. Com a redução da inflação, a partir da introdução do real,
ocorreu forte crescimento dos meios de pagamento no conceito restrito, processo esse
conhecido como remonetização, resultante da recuperação da credibilidade da moeda
nacional.
Meios de pagamento ampliados: inclui moeda legal e quase-moeda, correspondendo
aos instrumentos de elevada liquidez, em sentido amplo. O M2 corresponde ao M1 mais
as emissões de alta liquidez realizadas primariamente no mercado interno por
instituições depositárias – as que realizam multiplicação de crédito. O M3 é composto
pelo M2 e as captações internas por intermédio dos fundos de renda fixa e das carteiras
de títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic). O M4 agrega o M3 e a carteira livre de títulos públicos do setor não financeiro.
Depósitos compulsórios de instituições financeiras: refere-se aos valores recolhidos
ao Banco Central e/ou mantidos pelas instituições na forma de encaixe para fins de
20
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cumprimento das diversas normas prudenciais e de controle monetário, estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional. Os recolhimentos “em espécie” correspondem aos
valores que foram transferidos das contas “Reservas Bancárias” para outras contas de
depósitos no Banco Central e que têm movimentação limitada aos períodos
regulamentares, geralmente semanais, mediante demonstrativo de evolução da base de
cálculo. Estes recolhimentos podem ser remunerados ou não. Os recolhimentos “em
títulos” correspondem aos valores dos títulos públicos federais que foram vinculados no
Selic, e que ficaram indisponíveis para negociações enquanto mantida a vinculação. Os
recolhimentos “em títulos” são considerados remunerados em função da rentabilidade
implícita no valor atualizado do título, não recebendo qualquer remuneração adicional
por parte do Banco Central.
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Aviso no 331 - C. Civil.
Em 24 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Programação Monetária.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República destinada à Comissão de Assuntos Econômicos, contendo a Programação Monetária.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À Comissão de Assuntos Econômicos

Agosto de 2015
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 57, de 2015
(Nº 285/2015, NA ORIGEM)
(de iniciativa da Presidência da República)

Senhores Membros do Senado Federal,

Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, submeto a
apreciação de Vossas Excelências proposta de alteração contratual do empréstimo celebrado
com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 200,000,000.00
(duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do
Estado de São Paulo e a Corporação Andina de Fomento - CAF, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente”, aprovado pela
Resolução no 29, de 10 de julho de 2013, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, interino.
Brasília, 28 de julho de 2015.

DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
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EM nº 00030/2015 MF
Brasília, 19 de Fevereiro de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
O Senhor Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, representando o
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, requereu a este Ministério alteração ao
Contrato de Empréstimo celebrado com a garantia da República Federativa do Brasil com a
Corporação Andina de Fomento - CAF, no valor de até US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), destinado a financiar parcialmente o “Programa de
Transporte, Logística e Meio Ambiente”, com vistas a efetuar ajuste retroativo à assinatura do
Contrato no percentual de desconto aplicável ao financiamento de 110 (cento e dez) para 100 (cem)
pontos básicos da taxa de juros.
2.
A contratação do empréstimo pelo Estado de São Paulo e a concessão da garantia da
União à operação de crédito em tela foram aprovadas pelo Senado Federal mediante a Resolução nº
29, de 10 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 11 de julho de 2013, da qual
constam as condições financeiras da operação de crédito externo, e, em seu § 2º, do art. 2º, indica o
patamar de desconto aplicável à taxa de juros do empréstimo a ser financiado pela CAF por meio do
Fundo de Financiamento Compensatório daquela instituição financiera.
3.
A Resolução da Diretoria da CAF que aprovou o financiamento concedeu, ao Estado de
São Paulo, subsídio parcial aplicado à taxa de juros durante os primeiros oito anos do empréstimo o
qual é coberto pelo citado Fundo de Financiamento Compensatório criado pela Assembléia de
Acionistas da CAF, com caráter não reembolsável e aplicável a operações de risco soberano.
4.
O aditamento contratual proposto busca sanar inconsistência identificada pela CAF
entre a taxa de desconto aprovada pela Resolução de sua Diretoria nº 2003/2012, que aprovou o
empréstimo e estabeleceu as condições financeiras, e a taxa de desconto negociada que constou do
Contrato de Empréstimo celebrado entre as partes em 23 de agosto de 2013, o que requer ajuste no
§ 2º, do art. 2º da citada Resolução nº 29, de 2013, de forma a que reste consignado o quanto segue:
“O parágrafo 2º, do artigo 2º, da Resolução no 29, de 10 de julho de 2013, publicada no
Diário Oficial da União, de 11 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
..................................................................................................................................
§ 2º Em relação ao disposto no inciso VIII do caput, tem-se que, durante o período de
8 (oito) anos corridos a partir da data de início da vigência do contrato, a CAF se obriga a
financiar 100 (cem) pontos básicos da taxa de juros, podendo ser ampliado por igual período
dependendo da disponibilidade do Fundo Compensatório e a critério da CAF.”
5.

A Secretaria do Tesouro Nacional manifestou-se nada ter a opor à alteração formulada
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uma vez que seja autorizada pelo Senado Federal.
6.
A seu turno, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ao apreciar a minuta de
aditamento contratual sob exame, pronunciou-se favoravelmente aos seus termos desde que
aprovada a alteração pelo Senado Federal uma vez que foram apresentados pela CAF e pelo Estado
de São Paulo os documentos que suportam a alteração visando ao envio da matéria àquela Casa
Legislativa.
7.
O Banco Central do Brasil e a Secretaria do Tesouro Nacional – STN manifestaram-se
favoráveis à alteração da referida condição financeira no ROF nº TA 648159.
8.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar à Presidência da
República que envie Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter, à apreciação daquela Casa, o
pedido de alteração contratual à operação financeira descrita nesta Exposição de Motivos.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Tarcísio José Massote de Godoy
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Aviso no 333 - C. Civil.
Em 28 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Crédito externo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem da Excelentíssima Senhora Presidenta da
República relativa à proposta de alteração contratual do empréstimo celebrado com a garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 200,000,000.00 (duzentos milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), principal, entre o Governo do Estado de São Paulo e a
Corporação Andina de Fomento - CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do
“Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente”, aprovado pela Resolução no 29, de 10
de julho de 2013.
Atenciosamente,

ALOIZIO MERCADANTE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

À COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
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– Nºs 243, 258 e 284, de 2015, que restituem os autógrafos dos Projetos de Lei da Câmara nºs 32, de
2015; 131, de 2011; e 25, de 2015, sancionados e convertidos nas Leis nºs 13.143, 13.148 e 13.150, de 2015,
respectivamente.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar de cada autógrafo.
– N° 291, de 2015, que restitui o autógrafo do Substitutivo da Câmara n° 1, de 2015, ao Projeto de Lei
do Senado n° 70, de 2007, sancionado e convertido na Lei n° 13.153, de 2015.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar do autógrafo
OFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OÂ ?JA RA DOS DEPUTADOS

Of. n° 44812015/PS-GSE
Erasifia,

1

'

de

de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, sem alterações, o Projeto de
Lei n° 1.048, de 1991, do Senado Federal (PLS n° 28, de 1991, nessa Casa), que
"Dispõe sobre a profissão de garçom e dá outras providências".
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a referida proposição foi
enviada à sanção em
. r .15.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Of. n° 44912015iPS-GSE
Brasília,

`

I

1 IU l
de

h8 de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador VICENTiNHO ALVES
Primeiro-Secretário do Senado Federai
Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, sem alterações, o Projeto de
Lei n° 4.457, de 2012, do Senado Federal (PLS n° 405, de 2009, nessa Casa), que
"Acrescenta parágrafo único ao art. 566 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil".

7

Na opordunidade, informo a Vossa Excelência que a referida proposição foi
enviada à sanção em { ,
.15.
Atenciosamente,

Deputado BETO MANSUR
Primeiro-Secretário

24.579 €MAI1921
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COMUNICAÇÕES

OF. 076/2015/CAE

Informo, ainda, que não será submetido nenhum relatório à
apreciação do Plenário da Comissão de Assuntos Econômicos.

Respeitosamente,

Senador
Presidente em exercício d

L
Assuntos Econômicos
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Memorando n° 543, de 2015, do Senador Wellington Fagundes, contendo relatório de viagem referente ao Requerimento n° 735, de 2015, de missão, por meio do qual relata visita ao Japão e a Rússia, como
integrante da comitiva liderada pela Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no período
de 1º a 11 de julho de 2015.
O Requerimento vai ao Arquivo.

Façam-se as subsfifuiçóes solicitadas

Brasília-DF, 29 de junho de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN C `ÁL 2It
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ida Provisória no
Assunto: Indicação para Comissão Mista da Med
677/15

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, indico o
Deputado JOUYMARCOS (PR /SE), como membro titular, em
substituição ao Deputado CLEBER VERDE (PRB /MA), o qual indico
como suplente, para integrar a Comissão Mista da Medida
o
Provisória n 677 de 2015, que "Autoriza a Companhia Hidro
o de Energia do
Elétrica do São Francisco a participar do Fund
a implementação
Nordeste, com o objetivo de prover recursos para
a Lei n o 11.943, de
de empreendimentos de energia elétrica, e altera

o
28 de maio de 2009, e a Lei n 10.848, de 15 de março de 2004.°

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus
protestos de elevada consideração.

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 851

00100.093723/2015-19
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO SENADO DO FUTURO

OF. 3/2015/CSF

Brasília, 16 de julho de 2015.
A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Assunto: Eleição do Vice-presidente da Comissão Senado do Futuro

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi realizada, em 15 de
julho de 2015, a 2° Reunião da Comissão Senado do Futuro, tendo sido
eleito Vice-presidente da Comissão, para o biênio 2015-2016, o Senador
Cristovaln Buarque.

Respeitosamente,

Senador..VAIE L,iNNTON FAGUNDES

Presiden 2dá omissão Senado do Futuro

•6

^hr

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3131E8630008B1BD.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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OFÍCIOS DE GRUPOS PARLAMENTARES

(*)

A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Presidente de Honra do Grupo Parlamentar Brasil - Panamá
Senado Federal

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi instalado no
Congresso Nacional, em 13 do corrente, o GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - PANAMÁ. Na mesma
oportunidade, foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa Excelência, como Presidente do
Senado Federal, faz parte como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos
Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução n°6/11, de 22 de setembro de 2011, da Câmara
dos Deputados. O Projeto de Resolução n°146/2001, de autoria do então Deputado Renildo Leal, do Pará,
visava criar o referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar, com o objetivo de
intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas da República Federativa do Brasil e da República
do Panamá. O Grupo é formado por 30 Senadores e 49 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a Ata da Reunião de Instalação do GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL - PANAMÁ, a relação dos Parlamentares que o integram e a composição de sua
Diretoria. Tive a satisfação de ser escolhido pelos meus pares do Congresso Nacional para presidir este
importante Grupo Parlamentar, no biênio 2015-2017.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas
para aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente,

putado EDINHO BEI
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil - Panamá

(*) A Ata da Reunião a que se refere o Ofício encontra-se publicada no presente Diário (vide item 4.1 do
Sumário)

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - PANAMÁ
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 703 - (61)3215.5703 / 3703 / 1703 - Fax: 3215.2703
Endereço eletrônico: dep.edinhobez@camara.leg.br
Endereço eletrônico: inubia.sfoggia@senado.leg.br - (61) 3303.6446 - 8118.1159
70160-900 BRASILIA - DF
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(*)

A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Presidente de Honra do Grupo Parlamentar Brasil - Bélgica
Senado Federal

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi reinstalado
no Congresso Nacional, em 13 do corrente, o GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - BÉLGICA. Na mesma
oportunidade, foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa Excelência, como Presidente do
Senado Federal, faz parte como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos
Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pelas Resoluções n°9/96, de 30 de outubro de 1996, e n°31/98,
de 12 de novembro de 1998, da Câmara dos Deputados. Os Projetos de Resolução n°84/96, de autoria do
Deputado Átila Lins, do Amazonas, e n°169/98, do então Deputado Hugo Biehl, de Santa Catarina, visava
criar o referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar, com o objetivo de
intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas do Brasil e do Reino da Bélgica. O Grupo é
formado por 31 Senadores e 51 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a Ata da Reunião de Reinstalação do GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL - BÉLGICA na 55 a Legislatura, a relação dos Parlamentares que o integram e a
composição de sua Diretoria. Tive a satisfação de ser escolhido pelos meus pares do Congresso Nacional
para presidir este importante Grupo Parlamentar, no biênio 2015-2017.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas
para aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente,

BEZ
-f2eputado EDIN
Presidente do Grupo Parlamentar

l

Igica `5

(*) A Ata da Reunião a que se refere o Ofício encontra-se publicada no presente Diário (vide item 4.2do Sumário)

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - BELGICA
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 703 - (61) 3215.5703 / 3703 / 1703 - Fax: 3215.2703
Endereço eletrônico: dep.edinhobez@camara.leg.br
Endereço eletrônico: inubia.sfoggia@se nado.leg.br- (61) 3303.6446 - 8118.1159
70160-900 BRASILIA - DF
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GRUPO PARLr4MENTAR BRASIL - ESPANHA

Of. N°003115/GP-BR/ES (*)

$ ...I

y

J

Brasília, 21''e maio de 2015.

A Sua Excelência o Senhor

Senador RENAN CALHEIROS

Presidente do Senado Federal
Presidente de Honra do Grupo Parlamentar Brasil - Espanha
Senado Federal

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi reinstalado

no Congresso Nacional, em 13 do corrente, o GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA. Na mesma

oportunidade, foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa Excelência, como Presidente do
Senado Federal, faz parte como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos
Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução n°25/98, de 1° de abril de 1998, do Senado
Federal. O Projeto de Resolução n°14198, de autoria do Senador José Agripino Maia, do Rio Grande do
Norte, visava criar o referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar, com o
objetivo de intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas do Brasil e do Reino da Espanha. O
Grupo é formado por 30 Senadores e 50 Deputados.

Encaminho, em anexo, para os devidos registros, cópia da Ata da Reunião de Reinstalação do

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA na 55 8 Legislatura, a relação dos Parlamentares que o
integram e a composição de sua Diretoria. Tive a satisfação de ser escolhido pelos meus pares do
Congresso Nacional para presidir este importante Grupo Parlamentar, no biênio 2015-2017.

Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas

para aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos, antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente,

tf eputado EDINHO BEZ`"

Presidente do Grupo Parlamentar Brasil - Espanha

(*) A Ata da Reunião a que se refere o Ofício encontra-se publicada no presente Diário (vide item 4.3 do
Sumário)

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 703 - (61) 3215.5703 / 3703 / 1703 - Fax: 3215.2703
Endereço eletrônico: dep.edinhobez@camara.leg.br
Endereço eletrônico: inubia.sfoggia@senado.leg.br - (61) 3303.6446 - 8118.1159
70160-900 BRASILIA - DF
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AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Aviso n°

-GP/TCU
Brasília, 1 Ode julho de 2015.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Oficio
nO 921(SF) de 16/7/2015, por meio do qual Vossa Excelência encaminha a esta Casa cópia
da PFC n° 3/2015, de autoria do Senador Fernando Collor, solicitando auditoria relativa ao
Termo de Contrato n° 55/2014 celebrado entre o Ministério Público Federal e a empresa
Lúcia Bittar e Filhos Incorporadora Ltda.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado
neste Tribunal como processo n° TC-017.115/2015-9, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (Segecex) do TCU, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente,
x'W

Iu
I

f90

ARO

111
A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Brasília - DF

)LIVEIRA
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-GP/TCU
Brasília, 1

de julho de 2015.

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício
n° 922 (SF) de 16/7/2015, por meio do qual Vossa Excelência encaminha a esta Casa cópia
da PFC n° 4/2015, de autoria do Senador Fernando Collor, solicitando auditoria relativa ao
Termo de Contrato n° 83/2014 celebrado entre o Ministério Público Federal e a empresa
Oficina da Palavra Ltda.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado
neste Tribunal como processo n° TC-017.110/2015-7, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (Segecex) do TCU, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente,

m

e

o

P H +c om É

^i

nQ
WN
à

A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Brasília - DF

)LIVEIRA

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 857

OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES
Ofício nº 132, de 15 de julho de 2015, do Ministro das Cidades, em resposta ao Requerimento nº 204,
de 2015, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia, à Senadora requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
TÉRMINO DE PRAZOS
Encerrou-se em 24 de julho o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado n°
490, de 2015.
Não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
Encerrou-se em 22 de julho o prazo para apresentação de emendas aos Projetos de Lei do Senado n°s
481 e 482, de 2015.
Ao Projeto de Lei do Senado n° 481, de 2015, foram oferecidas as Emendas n°s 1 e 2-Plen.
Ao Projeto de Lei do Senado n° 482, de 2015, não foram oferecidas emendas.
As emendas encontram-se disponibilizadas eletronicamente no sítio do Senado Federal, na tramitação
do Projeto de Lei do Senado n° 481, de 2015.
As matérias encontram-se em regime de urgência e constam da pauta da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, dia 4 de agosto.
São as seguintes as emendas:
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(COMISSÃO - Comissão da Reforma Política do Senado Federal)
(APRESENTADO COMO CONCLUSÃO DO
RELATÓRIO PARCIAL Nº 12 DA)
EMENDA Nº 1-PLEN
Art. 1º O artigo 1º do Projeto de Lei nº 481, de 2015, deve ser suprimido:
Art. 1º O § 2º do art. 47 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 47. ..................................................................................................
................................................................................................................
§ 2º ........................................................................................................
I – 5% (cinco por cento) do tempo serão distribuídos igualitariamente entre os
partidos;
II – 95% (noventa e cinco por cento) do tempo serão distribuídos
proporcionalmente ao número de representantes eleitos no pleito imediatamente anterior
para a Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação:
a) o resultado da soma do número de representantes dos partidos que tenham
lançado candidato a titular e a vice ou suplente do cargo em disputa, em se tratando de
eleições para Presidente da República, Governador de Estado ou do Distrito Federal, Prefeito
ou Senador; e
b) o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que
a integram, em se tratando de eleições para Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado
Distrital ou Vereador.
............................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
observado o disposto no art. 16 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, em

de

de 2015

Senador TELMÁRIO MOTA
PDT-RR

SF/15428.82296-84

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 481, DE 2015
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

Dê-se ao art. 47 da Lei nº 9.096, de 1995, alterado pelo art.
1º do Projeto de Lei nº 481, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 47. .......................................................................
§ 2º .............................................................................
I – 30% (trinta por cento) do tempo serão distribuídos
igualitariamente entre os partidos, até 2018;
II – 70% (setenta por cento) do tempo serão distribuídos
proporcionalmente ao número de representantes eleitos no
pleito imediatamente anterior para a Câmara dos Deputados,
considerado, no caso de coligação, até 2018:
III– 20% (vinte por cento) do tempo serão distribuídos
igualitariamente entre os partidos, a partir de 2018;
IV –80% (oitenta por cento) do tempo serão distribuídos
proporcionalmente ao número de representantes eleitos no
pleito imediatamente anterior para a Câmara dos Deputados,
considerado, no caso de coligação, a partir de 2018:
a) o resultado da soma do número de representantes dos
partidos que tenham lançado candidato a titular e a vice ou
suplente do cargo em disputa, em se tratando de eleições para
Presidente da República, Governador de Estado ou do Distrito
Federal, Prefeito ou Senador; e
b) o resultado da soma do número de representantes de todos
os partidos que a integram, em se tratando de eleições para
Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital ou
Vereador.
........................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O percentual proposto originariamente de 5% de distribuição
igualitária de tempo de propaganda eleitoral gratuita televisiva entre
todos os partidos que disputem a respectiva eleição, na prática inviabiliza

SF/15076.94655-28

EMENDA Nº 2 - PLEN
(ao PLS nº 481, de 2015)
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Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

Por mais que haja a necessidade de que a representação
parlamentar seja critério para a distribuição do tempo de TV, esse
parâmetro não ser imposto de maneira brusca entre uma eleição e outra,
saindo do atual patamar de um terço de distribuição igualitária para
atingir, no pleito seguinte, apenas 5 % deste total.
Propomos, deste modo, uma gradação para que os partidos se
adaptem progressivamente a um tempo menor de distribuição uniforme
do tempo de televisão, em percentual que não inviabilize a campanha de
nenhuma agremiação.

Sala das Sessões,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
PSOL/AP

SF/15076.94655-28

o surgimento de novos partidos e o funcionamento de partidos ideológicos
de menor expressão eleitoral.
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Encerrou-se no dia 17 de julho o prazo fixado no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, no sentido da apreciação pelo Plenário dos Projetos de Lei do Senado nºs 198
e 210, de 2014.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas comissões competentes, os Projetos vão à Câmara dos
Deputados.
Encerrou-se em 17 de julho o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 53,
de 2015; e ao Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2015.
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2015, não foram oferecidas emendas.
Ao Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2015, foram oferecidas as Emenda nºs 1 e 2-Plen, que se encontram disponibilizadas eletronicamente no sítio do Senado Federal, na tramitação da matéria.
O Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2015, será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O Projeto de Lei do Senado nº 464, de 2015, encontra-se em regime de urgência e consta da pauta da
sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 4.
São as seguintes as emendas:

862 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 863

SENADO FEDERAL
EMENDA Nº 2 - PLEN
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 464, DE 2015

Art. 1º Os dispositivos abaixo do artigo 1º do Projeto de
Lei nº 464, de 2015, devem ser suprimidos:
Art. 26................................................
VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal
que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, observado o
disposto no art. 100-A;
Art. 37................................................
§ 2° Em bens particulares, é proibida a veiculação ele propaganda
eleitoral por meio ela fixação ele faixas, placas, cartazes, bandeiras, pinturas
ou inscrições, aposição de cavaletes e bonecos, exceto na forma do disposto
no § 3° elo art. 38 desta Lei, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas
no § 1°.
Art. 39 ................................................
§ 3º É vedada, nas campanhas eleitorais, a utilização de altofalantes, amplificadores de som ou qualquer outra aparelhagem de sonorização
fixa, bem como de carros de som, minitrios ou trios elétricos, ressalvada a
hipótese do § 4º.
Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de
televisão por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos trinta dias
anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em
rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo
§ 1º .....................................
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I – .......................................
a) das sete horas às sete horas e quinze minutos e das doze
horas às doze horas e quinze minutos, no rádio;
b) das sete horas às sete horas e quinze minutos e das doze
horas às doze horas e quinze minutos, no rádio;
II – .....................................
a) das sete horas e quinze minutos às sete horas e trinta minutos
e das doze horas e quinze minutos às doze horas e trinta minutos, no rádio;
b) das treze horas e quinze minutos às treze horas e trinta
minutos e das vinte horas e quarenta e cinco minutos às vinte uma horas, na
televisão;
III – ....................................
a) das sete horas às sete horas e doze minutos e das doze horas
às doze horas e doze minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por 1/3 (um terço);
b) das treze horas às treze horas e doze minutos e das vinte
horas e trinta minutos às vinte horas e quarenta e dois minutos, na televisão,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);
c) das sete horas às sete horas e onze minutos e das doze horas
às doze horas e onze minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do
Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
d) das treze horas às treze horas e onze minutos e das vinte
horas e trinta minutos às vinte horas e quarenta e um minutos, na televisão,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
feiras:

IV – na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-

a) das sete horas e doze minutos às sete horas e dezoito minutos
e das doze horas e doze minutos às doze horas e dezoito minutos, no rádio,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);
b) das treze horas e doze minutos às treze horas e dezoito
minutos e das vinte horas e quarenta e dois minutos às vinte horas e quarenta
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e oito minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal
se der por 1/3 (um terço);
c) das sete horas e onze minutos às sete horas e vinte minutos e
das doze horas e onze minutos às doze horas e vinte minutos, no rádio, nos
anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
d) das treze horas e onze e um minutos às treze horas e vinte
minutos e das vinte horas e quarenta e um minutos às vinte horas e cinquenta
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der
por 2/3 (dois terços);
V – nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às
segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e dezoito minutos às sete horas e trinta minutos
e das doze horas e dezoito minutos às doze horas e trinta minutos, no rádio,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);
b) das treze horas e dezoito minutos às treze horas e trinta
minutos e das vinte horas e quarenta e oito minutos às vinte e uma horas, na
televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um
terço);
c) das sete horas e vinte minutos às sete horas e trinta minutos e
das doze horas e vinte minutos às doze horas e trinta minutos, no rádio, nos
anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
d) das treze horas e vinte minutos às treze horas e trinta minutos
e das vinte horas e cinquenta minutos às vinte e uma horas, na televisão, nos
anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);
............................................................
Art. 54. Dos programas e inserções de rádio e televisão
destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só
poderão aparecer, em gravações internas e externas, o candidato e caracteres
com propostas, fotos e jingles ou clipes com música, vinheta, inclusive de
passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como
seus apoiadores, inclusive os de que trata o § 1º do art. 53-A, apresentadores e
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repórteres, que poderão dispor de até vinte por cento do tempo de programa ou
inserção, sendo vedadas montagens ou trucagens, computação gráfica,
desenhos animados e efeitos especiais.
Art. 100-A. É vedada a contratação direta ou terceirizada de
pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e
mobilização de rua nas campanhas eleitorais.
................................................
§ 5º O descumprimento da vedação prevista neste artigo sujeitará
o candidato às penas previstas no art. 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965.
§ 6º São excluídos da vedação prevista neste artigo a militância
não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional,
fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados
dos candidatos ou dos partidos e coligações.” (NR)

Art. 2º O art. 3º do Projeto de Lei n. 464, de 2015, deve ser
suprimido
Art. 3º Revogam-se os §§ 10 e 11 do art. 39 e os §§ 1º a 4º do art.
100-A da Lei nº 9.504, de 1997.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em

de

de 2015

SENADOR TELMÁRIO MOTA
PDT - RR
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Encerrou-se em 21 de julho o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado n°
474, de 2015; e aos Projetos de Lei da Câmara n°s 55, 102, 119, 124, 127 e 129, de 2014.
Não foram oferecidas emendas.
O Projeto de Lei do Senado n° 474, de 2015, encontra-se em regime de urgência e consta da pauta da
sessão deliberativa ordinária de amanhã, dia 4.
As demais matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
Término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, para edição do decreto
legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes das seguintes Medidas Provisórias:
– nº 662, de 2014, ocorrido em 17 de julho de 2015;
– nº 666, de 2014, ocorrido em 31 de julho de 2015; e
– nº 667, de 2015, ocorrido em 31 de julho de 2015.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
As matérias serão enviadas ao Arquivo.
Término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, para edição de decreto
legislativo destinado a regular as relações jurídicas decorrentes das seguintes Medidas Provisórias:
– nº 663, de 2014, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2015, aprovado em 19 de maio do
corrente, cujo prazo para edição de decreto legislativo encerrou-se em 18 de julho do corrente;
– nº 664, de 2014, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2015, aprovado em 27 de maio do
corrente, cujo prazo para edição de decreto legislativo encerrou-se em 26 de julho do corrente; e
– nº 668, de 2015, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2015, aprovado em 28 de maio do
corrente, cujo prazo para edição de decreto legislativo encerrou-se em 27 de julho do corrente.
Extinção das Comissões Mistas destinadas à apreciação das respectivas matérias, nos termos do § 3º do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Por se tratarem de matérias vetadas, os processados retornarão à Secretaria Legislativa do Congresso
Nacional para aguardar deliberação dos Vetos apostos às matérias.
Encerrou-se em 25 de julho do corrente o prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, para edição de decreto legislativo destinado a regular as relações jurídicas decorrentes da Medida
Provisória nº 665, de 2014, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2015, aprovado em 26 de
maio do corrente.
Extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
O Projeto de Decreto Legislativo n° 121, de 2015, de autoria do Deputado André Figueiredo, será encaminhado à Câmara dos Deputados para as providências cabíveis.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Por se tratar de matéria vetada, o processado retornará à Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
para aguardar deliberação do Veto aposto à matéria.
VETOS
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento das seguintes Mensagens da Excelentíssima Senhora
Presidente da República:
– nºs 262 e 263, de 2015, que encaminham ao Congresso Nacional as razões dos Vetos nºs 25 e 26, de
2015, respectivamente, no dia 22 de julho de 2015;
– nºs 288 e 289, de 2015, que encaminham ao Congresso Nacional as razões dos Vetos nºs 27 e 28, de
2015, respectivamente, no dia 29 de julho de 2015;
– nº 290, de 2015, que encaminha ao Congresso Nacional as razões do Veto nº 29, de 2015, no dia 30
de julho de 2015; e
– nº 292, de 2015, que encaminha ao Congresso Nacional as razões do Veto nº 30, de 2015, no dia 31
de julho de 2015.
São as seguintes, Mensagens e razões de veto:
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VETO PARCIAL Nº 25, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2015
(oriundo da Medida Provisória nº 670/2015)
Mensagem nº 670
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar
parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2015 (MP nº
670/15), que “Altera as Leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007, para dispor sobre os valores da tabela mensal
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e 10.823, de 19 de dezembro de 2003”.
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão manifestaram-se
pelo veto aos seguintes dispositivos:
Alínea j do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, alterada pelo art. 3º
do projeto de lei de conversão
“j) aos pagamentos de despesas com a aquisição de livros efetuados por professores e seus
dependentes, até o limite anual individual previsto na alínea b deste inciso.”
Art. 5º
“Art. 5º Fica isento da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS o combustível derivado do petróleo
formado, principalmente, por átomos de carbono, hidrogênio e, em baixas concentrações, por enxofre,
nitrogênio e oxigênio, e selecionado de acordo com as características de ignição e de escoamento
adequadas ao funcionamento dos motores diesel, denominado comercialmente óleo diesel.
Parágrafo único. O Poder Executivo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 5º
e nos arts. 14 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante de renúncia da
receita decorrente do disposto neste artigo e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165
da Constituição Federal, o qual acompanhará o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação dar-se-á após
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei, bem como incluirá a renúncia mencionada nas propostas
orçamentárias dos exercícios seguintes.”
Razões dos vetos
“Além de as medidas resultarem em renúncia de arrecadação, não foram apresentadas as
estimativas de impacto e as devidas compensações financeiras, em violação ao que determina o art. 14 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, assim como o art. 108 da Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias).”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados
do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.Brasília, 21 de julho de 2015. – Dilma Rousseff
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PROJETO A QUE SE REFERE O VETO COM OS DISPOSITIVOS VETADOS SUBLINHADOS:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2015
(oriundo da Medida Provisória nº
670/2015)
Altera as Leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007, para dispor sobre os valores
da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, 7.713, de 22 de dezembro de
1988, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 10.823, de 19 de dezembro de 2003.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º.....................................................................................
...................................................................................................
VIII - para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do anocalendário de 2015:
...................................................................................................
IX - a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.903,98

Alíquota (%)
-

Parcela a Deduzir do IR (R$)
-

De 1.903,99 até 2.826,65

7,5%

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

15%
22,5%
27,5%

354,80
636,13
869,36

..................................................................................................................................”(NR)
Art. 2º A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 6º......................................................................................
...................................................................................................
XV - ..........................................................................................
...................................................................................................
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos),
por mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do anocalendário de 2015; e
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês,
a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015;
...................................................................................................................................”(NR)
“Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
...................................................................................................................................”(NR)
“Art. 12-B. Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando
correspondentes ao ano-calendário em curso, serão tributados, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
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Art. 3º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º..........................................................................................
........................................................................................................
III - .................................................................................................
........................................................................................................
h) R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos), para o
ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário de 2015; e
i) R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir
do mês de abril do ano-calendário de 2015;
........................................................................................................
VI - .................................................................................................
........................................................................................................
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos),
por mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do anocalendário de 2015; e
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por mês,
a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015;
...................................................................................................................................”(NR)
“Art. 8º..........................................................................................
........................................................................................................
II - ..................................................................................................
........................................................................................................
b) ...................................................................................................
........................................................................................................
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três
centavos) para o ano-calendário de 2014; e
10. R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta
centavos), a partir do ano-calendário de 2015;
c) ....................................................................................................
.........................................................................................................
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois
centavos) para o ano-calendário de 2014; e
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos) a
partir do ano-calendário de 2015;
........................................................................................................
j) aos pagamentos de despesas com a aquisição de livros efetuados por
professores e seus dependentes, até o limite anual individual previsto na alínea b
deste inciso.
...................................................................................................................................”(NR)
“Art. 10. .........................................................................................
..........................................................................................................
VIII - R$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove
centavos) para o ano-calendário de 2014; e
IX - R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos) a partir do ano-calendário de 2015.
...................................................................................................................................”(NR)
Art. 4º A Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º-A Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica
em percentual ou valor do prêmio do seguro rural contratado no ano de 2014, na
forma estabelecida no ato específico de que trata o art. 1º desta Lei, devendo a
obrigação assumida em decorrência desta subvenção ser integralmente liquidada
no exercício financeiro de 2015.
Parágrafo único. Aplicam-se as demais disposições desta Lei à subvenção
estabelecida no caput deste artigo.”
Art. 5º Fica isento da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS o combustível derivado do petróleo formado,
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principalmente, por átomos de carbono, hidrogênio e, em baixas concentrações, por enxofre, nitrogênio
e oxigênio, e selecionado de acordo com as características de ignição e de escoamento adequadas ao
funcionamento dos motores diesel, denominado comercialmente óleo diesel.
Parágrafo único. O Poder Executivo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 5º e
nos arts. 14 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante de renúncia da
receita decorrente do disposto neste artigo e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165
da Constituição Federal, o qual acompanhará o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação dar-se-á após
decorridos sessenta dias da publicação desta Lei, bem como incluirá a renúncia mencionada nas propostas
orçamentárias dos exercícios seguintes.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogado o art. 12 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
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VETO TOTAL Nº 26, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2015
(nº 7.920/2014, na Casa de origem)
Mensagem nº 263
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar
integralmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 28, de 2015
(nº 7.920/14 na Câmara dos Deputados), que “Altera o Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006 Plano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão manifestaram-se
pelo veto ao projeto pelas seguintes razões:
“A proposta não leva em consideração a regra prevista no art. 37, inciso XII, da Constituição, nem
foi precedida pela dotação orçamentária e pela autorização específica tratadas pelo art. 169, § 1o, incisos I e II,
da Constituição. Além disso, sua aprovação geraria um impacto financeiro na ordem de R$ 25.700.000.000,00
(vinte e cinco bilhões e setecentos milhões de reais) para os próximos quatro anos, ao fim dos quais passaria
dos R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) por exercício. Um impacto dessa magnitude é contrário aos
esforços necessários para o equilíbrio fiscal na gestão de recursos públicos.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Brasília, 21 de julho de 2015. – Dilma Rousseff
PROJETO VETADO:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2015
(nº 7.920/2014, na Casa de origem)
Altera o Anexo II da Lei n° 11.416, de 15 de dezembro de 2006 - Plano de
Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, passa a vigorar na forma do
Anexo desta Lei.
Art. 2º A diferença entre a remuneração fixada por esta Lei e a decorrente da Lei nº 11.416, de
15 de dezembro de 2006, será implementada em parcelas sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte
razão:
I - 20% (vinte por cento), a partir de 1º de julho de 2015;
II - 40% (quarenta por cento), a partir de 1º de dezembro de 2015;
III - 55% (cinquenta e cinco por cento), a partir de 1º de julho de 2016;
IV - 70% (setenta por cento), a partir de 1º de dezembro de 2016;
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V - 85% (oitenta e cinco por cento), a partir de 1º de julho de 2017;
VI - integralmente, a partir de 1º de dezembro de 2017.
Art. 3º O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça em conjunto com os
Tribunais Superiores, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deverão, no prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta
Lei, reduzir os gastos com as funções de confiança do Poder Judiciário da União, mediante a racionalização
de suas estruturas administrativas.
Art. 4º As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações consignadas
aos órgãos do Poder Judiciário no orçamento geral da União.
Art. 5º Os pagamentos dos aumentos remuneratórios decorrentes desta Lei são condicionados
à existência de dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, nos termos
do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
(Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)

874 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4 875

VETO PARCIAL Nº 27, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2006
(nº 1.336/2011, na Câmara dos Deputados)
Mensagem nº 288
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar
parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 1.336, de 2011 (nº 310/06 no Senado
Federal), que “Altera os arts. 62, 66 e 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, o art. 12 da
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e o art. 29 da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre a finalidade das fundações, o prazo para manifestação
do Ministério Público sobre suas alterações estatutárias e a remuneração dos seus dirigentes; e dá outras
providências”.
Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo:
Inciso X do parágrafo único do art. 62 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
alterado pelo art. 1o do projeto de lei
“X - habitação de interesse social.”
Razões do veto
“Da forma como previsto, tal acréscimo de finalidade poderia resultar na participação ampla
de fundações no setor de habitação. Essa extensão ofenderia o princípio da isonomia tributária e distorceria
a concorrência nesse segmento, ao permitir que fundações concorressem, em ambiente assimétrico, com
empresas privadas, submetidas a regime jurídico diverso.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados
do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, 28 de julho de 2015.– Dilma Rousseff
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO COM OS DISPOSITIVOS VETADOS SUBLINHADOS:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 310, DE 2006
(nº 1.336/2011, na Câmara dos
Deputados)
Altera os arts. 62, 66 e 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código
Civil, o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o art. 1º da Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935, e o art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre
a finalidade das fundações, o prazo para manifestação do Ministério Público sobre suas
alterações estatutárias e a remuneração dos seus dirigentes; e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 62 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 62................................................................................................................................
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:
I – assistência social;
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
III – educação;
IV – saúde;
V – segurança alimentar e nutricional;
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;
VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos;
VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos
humanos;
IX – atividades religiosas; e
X – habitação de interesse social.”(NR)
Art. 2º O § 1º do art. 66 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 66................................................................................................................................
§ 1º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
..................................................................................................................... ”
Art. 3º O inciso III do art. 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art 67.................................................................................................................................
............................................................................................................................
III – seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no caso de o Ministério Público a denegar,
poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado.”(NR)
Art. 4º A alínea a do § 2º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 12................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
§ 2º.......................................................................................................................................
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo
seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado
em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;

redação:

.........................................................................................................................................”(NR)
Art. 5º A alínea c do art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, passa a vigorar com a seguinte

“Art. 1º.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou
consultivos não são remunerados, exceto no caso de associações assistenciais
ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados,
desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações.”(NR)
Art. 6º O inciso I do art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 29................................................................................................................................
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso
de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações;
.........................................................................................................................................”(NR)
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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VETO TOTAL Nº 28, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei do Senado nº 64, de 2001
(nº 5.712/2001, na Câmara dos Deputados)
Mensagem nº 289
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar
integralmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 5.712, de 2001 (no 64/01 no Senado Federal),
que “Regulamenta o exercício da profissão de decorador e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios da Justiça, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do
Trabalho e Emprego, da Educação, a Secretaria-Geral da Presidência da República e a Advocacia-Geral da
União manifestaram-se pelo veto ao projeto pelas seguintes razões:
“A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XIII, assegura o livre exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, cabendo a imposição de restrições apenas quando houver a possibilidade de
ocorrer dano à sociedade.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Brasília, 28 de julho de 2015. – Dilma Rousseff
PROJETO VETADO:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 64, DE 2001
(nº 5.712/2001, na Câmara dos Deputados)
Regulamenta o exercício da profissão de decorador e dá outras
providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de decorador em todo o território nacional.
Art. 2º O exercício da profissão de decorador é privativo:
I — dos diplomados em Decoração nos estabelecimentos de ensino superior oficiais ou
reconhecidos;
II — dos diplomados em curso similar no exterior, após a revalidação e registro do diploma nos
órgãos competentes, bem como dos que tenham este exercício amparado por convênios internacionais de
intercâmbio;
III — dos que, possuidores de outros cursos superiores em áreas afins, tais como Arquitetura,
Desenho Industrial, Artes Plásticas e outros similares, venham exercendo, comprovada e ininterruptamente,
à data da publicação desta Lei, as atividades de decorador por, pelo menos, dois anos;
IV - dos que, tendo concluído o ensino médio, venham exercendo, comprovada e efetivamente,
à data da publicação desta Lei, as atividades de decorador, por um período mínimo de cinco anos, com
credenciais expedidas por associações de classe estabelecidas no território nacional.
Art. 3º São atividades específicas do decorador:
I — elaborar projetos de decoração de interiores e exteriores e responsabilizar-se por eles;
II — elaborar projetos de mobiliário e objetos de decoração de interiores e exteriores e
responsabilizar-se por eles;
III — promover eventos relacionados com a decoração de interiores e exteriores;
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IV — fornecer consultoria técnica referente à decoração de interiores e exteriores;
V — desempenhar cargos e funções em entidades privadas relacionadas com a Decoração;
VI — exercer ensino e fazer pesquisa, experimentação e ensaios;
VII — dirigir obras e serviços técnicos de Decoração;
VIII — fazer produção técnica especializada.
Art. 4° Compete ao decorador, na execução do projeto de decoração:
I — alteração de forro e piso por meio de rebaixamento ou elevações;
II - especificação de material de revestimento, aplicação e troca dele;
III — especificação, montagem, reparo, substituição e manutenção de mobiliários e equipamentos;
IV — planejamento hidráulico, luminotécnico, telefônico, de ar-condicionado e de gás;
V — desenho e detalhamento de móveis;
VI — criação de elementos avulsos para complementação do projeto;
VII — paisagismo;
VIII — planejamento e interferências de espaços preexistentes internos e externos, alterações
não estruturais, circulações, abertura e fechamento de vãos;
IX — especificação e disposição do mobiliário, conforme planta.
§ 1º Na execução do projeto, o decorador deverá prestar assessoria técnica, exercendo as
seguintes atividades:
I — coleta de dados de natureza técnica;
II — desenho de detalhes e sua representação gráfica;
III — elaboração de orçamento de materiais, equipamentos, instalações e mão de obra;
IV — elaboração de cronograma de trabalho, com observância de normas técnicas e de segurança;
V — fiscalização, orientação, acompanhamento e coordenação do projeto nas instalações,
montagens, reparos e manutenção;
VI — assessoramento técnico na compra e na utilização de materiais móveis, adornos e objetos
de arte;
VII — responsabilidade pela execução de projetos compatíveis com a respectiva formação e
competência profissional;
VIII — condução da execução técnica dos trabalhos de sua especialidade.
§ 2° Na execução do disposto nos incisos I, IV e VIII do caput deste artigo, o decorador deverá
ter o acompanhamento de técnico especializado.
Art. 5º O projeto de decoração é de autoria exclusiva do decorador, que o assina, e de sua inteira
responsabilidade, quando o executa.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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VETO PARCIAL Nº 29, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2015
(oriundo da Medida Provisória nº 672/2015)
Mensagem nº 290
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar
parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2015 (MP nº 672/15), que
“Dispõe sobre a política de valorização do salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) para o período de 2016 a 2019”.
Ouvidos, os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Previdência
Social, da Justiça e a Advocacia-Geral da União manifestaram-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
Inciso II e § 6º do art. 1º e art. 3º
“II - os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).”
“§ 6º O disposto nesta Lei aplica-se igualmente a todos os benefícios pagos pelo RGPS, estabelecido na
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.”
“Art. 3º Até 31 de dezembro de 2019, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto
de lei dispondo sobre a política de valorização do salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo RGPS para o
período compreendido entre 2020 e 2023, inclusive.”
Razões dos vetos
“Ao realizar vinculação entre os reajustes da política de valorização do salário-mínimo e dos benefícios
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, as medidas violariam o disposto no art. 7º, inciso IV,
da Constituição. Além disso, o veto não restringe a garantia constitucional prevista no art. 201, § 2º.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados
do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, 29 de julho de 2015. – Dilma Rousseff
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO COM OS DISPOSITIVOS VETADOS SUBLINHADOS:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2015
(oriundo da Medida Provisória nº
672/2015)
Dispõe sobre a política de valorização do salário-mínimo e dos benefícios
pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o período de 2016 a 2019.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º São estabelecidas as diretrizes a vigorar entre 2016 e 2019, inclusive, a serem
aplicadas em 1º de janeiro do respectivo ano, para:
I – a política de valorização do salário-mínimo; e
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II – os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
§ 1º Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário-mínimo corresponderão
à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao
mês do reajuste.
§ 2º Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses compreendidos
no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder
Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis.
§ 3º Verificada a hipótese de que trata o § 2º, os índices estimados permanecerão válidos
para os fins desta Lei, sem qualquer revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste
subsequente, sem retroatividade.
§ 4º A título de aumento real, serão aplicados os seguintes percentuais:
I – em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do Produto
Interno Bruto (PIB), apurada pelo IBGE, para o ano de 2014;
II – em 2017, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB, apurada
pelo IBGE, para o ano de 2015;
III – em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB, apurada
pelo IBGE, para o ano de 2016; e
IV – em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB, apurada
pelo IBGE, para o ano de 2017.
§ 5º Para fins do disposto no § 4º, será utilizada a taxa de crescimento real do PIB para
o ano de referência, divulgada pelo IBGE até o último dia útil do ano imediatamente anterior ao de
aplicação do respectivo aumento real.
§ 6º O disposto nesta Lei aplica-se igualmente a todos os benefícios pagos pelo RGPS,
estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 2º Os reajustes e os aumentos fixados na forma do art. 1º serão estabelecidos pelo Poder
Executivo, por meio de decreto, nos termos desta Lei.
Parágrafo único. O decreto do Poder Executivo a que se refere o caput divulgará a cada ano os
valores mensal, diário e horário do salário-mínimo decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo
o valor diário a 1/30 (um trinta avos) e o valor horário a 1/220 (um duzentos e vinte avos) do valor mensal.
Art. 3º Até 31 de dezembro de 2019, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional
projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo RGPS
para o período compreendido entre 2020 e 2023, inclusive.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

882 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

VETO PARCIAL Nº 30, DE 2015
aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2015
(oriundo da Medida Provisória nº 673/2015)
Mensagem nº 292
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar
parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei de Conversão nº 8, de 2015 (MP nº
673/15), que “Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 13.001, de
20 de junho de 2014; e dá outras providências”.
Ouvidos, os Ministérios das Cidades e da Justiça manifestaram-se pelo veto aos seguintes
dispositivos:
§ 2º do art. 145 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, alterado pelo art. 1º do
projeto de lei de conversão
“§ 2º Os prazos mínimos estabelecidos na alínea a do inciso II poderão ser reduzidos para seis meses
de habilitação, na categoria B, e para três meses de habilitação, na categoria C, caso o candidato realize
treinamento em simulador de direção veicular, conforme regulamentação do Contran.”
Razões do veto
“A condução de veículos que requerem habilitação nas categorias D e E exige do condutor maior
experiência. Dessa forma, a significativa redução do período de habilitação B ou C para se candidatar às
categorias D ou E, resultando inclusive em condições menos rigorosas que as requeridas à habilitação na
categoria C, poderia significar aumento indesejado do risco no trânsito.”
Art. 3º
“Art. 3º Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola
ou a executar trabalhos agrícolas estão dispensados do recolhimento do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou
não, DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, restando sem cobertura as pessoas que
sofram dano em acidente causado por esses veículos.”
Razões do veto
“O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT
é medida fundamental para garantir reparos e indenizações de forma rápida a pessoas vítimas do trânsito.
Por isso, o afastamento da cobertura pelo DPVAT proposto no dispositivo contrariaria o interesse público.”
O Ministério da Justiça acrescentou, ainda, veto ao dispositivo a seguir transcrito:
Inciso VIII do art. 231 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, alterado pelo art. 1º do
projeto de lei de conversão
“VIII - efetuando os seguintes tipos de transporte remunerado:
a) transporte de pessoas, quando não for licenciado para esse fim, salvo com permissão da autoridade
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competente:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;
Medida Administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação;
b) transporte de bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com
permissão da autoridade competente:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida Administrativa - retenção do veículo;”
Razões do veto
“A medida retiraria da norma em vigor a ressalva para os casos em que se configure força maior, o que
poderia, em casos específicos, resultar na violação ao interesse público.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados
do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, 30 de julho de 2015. – Dilma Rousseff

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO COM OS DISPOSITIVOS VETADOS SUBLINHADOS:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2015
(oriundo da Medida Provisória nº
673/2015)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 13.001, de 20 de junho de 2014; e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no
âmbito de sua circunscrição:
.................................................................................................................
XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão
humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando
multas decorrentes de infrações;
.......................................................................................................”(NR)
“Art. 115. ................................................................................................
....................................................................................................................
§ 4º Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer
natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro
na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o
emplacamento.
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§ 4º-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar
maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em
via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de
Trânsito.
.................................................................................................................
§ 8º Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola (jericos), para efeito do
registro de que trata o § 4º-A, ficam dispensados da exigência prevista no art. 106.”(NR)
“Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos
veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação
municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.”(NR)
“Art. 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a
puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem
ônus, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou mediante
convênio.”
“Art. 134. ................................................................................................
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo
Contran.”(NR)
“Art. 145. ................................................................................................
§ 1º...........................................................................................................
§ 2º Os prazos mínimos estabelecidos na alínea a do inciso II poderão ser reduzidos
para seis meses de habilitação, na categoria B, e para três meses de habilitação, na categoria
C, caso o candidato realize treinamento em simulador de direção veicular, conforme
regulamentação do Contran.”(NR)
“Art. 184. ................................................................................................
.................................................................................................................
III – na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada
aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e
com autorização do poder público competente:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida Administrativa - remoção do veículo.”(NR)
“Art. 231. ................................................................................................
.................................................................................................................
VIII – efetuando os seguintes tipos de transporte remunerado:
a) transporte de pessoas, quando não for licenciado para esse fim, salvo com
permissão da autoridade competente:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir;
Medida Administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de
habilitação;
b) transporte de bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força
maior ou com permissão da autoridade competente:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida Administrativa - retenção do veículo;
.......................................................................................................”(NR)
“Art. 252. ................................................................................................
....................................................................................................................
VII – realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento:
Infração - média;
Penalidade - multa.”(NR)
“Art. 261. ................................................................................................
...................................................................................................................
§ 5º O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria
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C, D ou E, será convocado pelo órgão executivo de trânsito estadual a participar de curso
preventivo de reciclagem sempre que, no período de um ano, atingir quatorze pontos, conforme
regulamentação do Contran.
§ 6º Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5º, o condutor terá eliminados os
pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.
§ 7º Após o término do curso de reciclagem, na forma do § 5º, o condutor não poderá ser
novamente convocado antes de transcorrido o período de um ano.
§ 8º A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito
de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do art. 259, aos motoristas que integrem
seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser
o Contran.”(NR)
“Art. 330. ................................................................................................
....................................................................................................................
§ 6º Os livros previstos neste artigo poderão ser substituídos por sistema eletrônico, na
forma regulamentada pelo Contran.”(NR)
Art. 2º O registro de que trata os §§ 4º e 4º-A do art. 115 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, somente é exigível para os aparelhos ou máquinas produzidos a partir de
1º de janeiro de 2016.
Art. 3º Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria
agrícola ou a executar trabalhos agrícolas estão dispensados do recolhimento do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não, DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, restando sem cobertura as pessoas que
sofram dano em acidente causado por esses veículos.
Art. 4º O art. 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 17:
“Art. 235-C. ............................................................................................
....................................................................................................................
§ 17. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos operadores de automotores
destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos
de construção ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos
e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a
executar trabalhos agrícolas.”(NR)
Art. 5º O art. 17 da Lei nº 13.001, de 20 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 17. Fica a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB autorizada a
renegociar e a prorrogar até dezembro de 2019 as operações com Cédula de Produto
Rural - CPR, modalidade formação de estoque no âmbito do Programa de Aquisição de
Alimentos, instituído pelo art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, contratadas até
31 de dezembro de 2012, nas seguintes condições:
I - a renegociação das dívidas, vencidas e vincendas, deverá ser requerida pelo
mutuário e formalizada pela Conab até 31 de dezembro de 2015;
.......................................................................................................”(NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogado o § 2º do art. 132 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
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O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104-A do Regimento Comum do
Congresso Nacional encerrar-se-á:
– para os Vetos nºs 25 e 26, de 2015, em 20 de agosto de 2015;
– para os Vetos nºs 27 e 28, de 2015, em 27 de agosto de 2015;
– para o Veto nº 29, de 2015, em 28 de agosto de 2015;
– para o Veto nº 30, de 2015, encerrar-se-á em 29 de agosto de 2015.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS
A Senhora Presidente da República adotou em 21 de julho de 2015, e publicou no Diário Oficial da União
de 22 de julho de 2015, a Medida Provisória nº 684 de 2015, que altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nºs 8.429, de
2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN e do art. 10-A do Regimento Comum, foi
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição será publicada
na forma regimental.
O calendário de tramitação da Medida Provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão mista:
Titulares
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão

SENADORES

Suplentes

Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
1.
2.
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PP)
Humberto Costa
1. Telmário Mota
Acir Gurgacz
2. Walter Pinheiro
Benedito de Lira
3. Lindbergh Farias
Paulo Rocha
4. Fátima Bezerra
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
Paulo Bauer
Ronaldo Caiado

1. Aloysio Nunes Ferreira
2.
3. José Agripino

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
Lídice da Mata
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
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Suplentes

Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
1. Josué Bengtson
Jovair Arantes
2. Baleia Rossi
Antônio Brito
3. Daniel Vilela
Arnaldo Faria de Sá
4. Darcísio Perondi
Sibá Machado
Ságuas Moraes
Carlos Sampaio

PT
1. Alessandro Molon
2. Afonso Florence
PSDB
1. Nilson Leitão

Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB / PTC / PSL / PTdoB
Celso Russomanno
1. César Halum
Rogério Rosso
Maurício Quintella Lessa

PSD
1. Paulo Magalhães
PR
1. Wellington Roberto

Fernando Coelho Filho

PSB
1. Paulo Foletto

Mendonça Filho

DEM
1. Efraim Filho

Chico Alencar

PSOL*
1.

_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
É o seguinte o calendário:
- Publicação no DOU: 22/07/2015
- Designação da Comissão: 03/08/2015
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 08/08/2015 (6 dias após a publicação)
- Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc - Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 - DOU
de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de
15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
- Remessa do processo à CD: - Prazo na CD: até 18/08/2015(até o 28º dia)
- Recebimento previsto no SF: 18/08/2015
- Prazo no SF: de 19/08/2015 a 1º/09/2015 (42º dia)
- Se modificado, devolução à CD: 1º/09/2015
- Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 02/09/2015 a 04/09/2015 (43º ao 45º dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 05/09/2015 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 19/09/2015
É o seguinte o expediente da liderança:
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Brasília, 13 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador R1 NAN CALHEIROS
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: ff ndicaç o de membros .para Comissão Mista de Medidas Provisórias

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa
Excelência que, nos casos em que o Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia não encaminhar, no prazo regimental, as indicações para
composição das Comissões Mistas destinadas a apreciar Medidas
Provisórias, seja feita prontamente aninha indicação, na condição de Líder,
como membro titular, e mantida a indicação do Senador José Medeiros,
para compor, como suplente, as referidas comissões.

Respeitosamente,

Senado a^ ] Ádi da Mata

Líder do Bloco Socialismo e Democracia
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A Senhora Presidente da República adotou em 21 de julho de 2015, e publicou no Diário Oficial da União
de 22 de julho de 2015, a Medida Provisória nº 685, de 2015, que institui o Programa de Redução de Litígios
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo federal a
atualizar monetariamente o valor das taxas que indica.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN e do art. 10-A do Regimento Comum, foi
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria, cuja composição será publicada
na forma regimental.
O calendário de tramitação da Medida Provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a composição da Comissão mista:

Titulares
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão

SENADORES

Suplentes

Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
1.
2.
3.
4.

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PP)
Humberto Costa
1. Telmário Mota
Acir Gurgacz
2. Walter Pinheiro
Benedito de Lira
3. Lindbergh Farias
Paulo Rocha
4. Fátima Bezerra
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM)
Cássio Cunha Lima
1. Aloysio Nunes Ferreira
Paulo Bauer
2.
Ronaldo Caiado
3. José Agripino
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB/PPS/PSOL/PCdoB)
Lídice da Mata
1. José Medeiros
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PRB)
Fernando Collor
1. Blairo Maggi
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Suplentes

Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
1. Josué Bengtson
Jovair Arantes
2. Baleia Rossi
Antônio Brito
3. Daniel Vilela
Arnaldo Faria de Sá
4. Darcísio Perondi
Sibá Machado
Ságuas Moraes
Carlos Sampaio

PT
1. Alessandro Molon
2. Afonso Florence
PSDB
1. Nilson Leitão

Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB / PTC / PSL / PTdoB
Celso Russomanno
1. César Halum
Rogério Rosso
Maurício Quintella Lessa

PSD
1. Paulo Magalhães
PR
1. Wellington Roberto

Fernando Coelho Filho

PSB
1. Paulo Foletto

Mendonça Filho

DEM
1. Efraim Filho

André Figueiredo

PDT*
1. Weverton Rocha

_________________________
* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.
É o seguinte o calendário:
- Publicação no DOU: 22/07/2015
- Designação da Comissão: 03/08/2015
- Instalação da Comissão: 24 horas após a designação
- Emendas: até 08/08/2015 (6 dias após a publicação)
- Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc - Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 - DOU
de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de
15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
- Remessa do processo à CD: - Prazo na CD: até 18/08/2015(até o 28º dia)
- Recebimento previsto no SF: 18/08/2015
- Prazo no SF: de 19/08/2015 a 1º/09/2015 (42º dia)
- Se modificado, devolução à CD: 1º/09/2015
- Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 02/09/2015 a 04/09/2015 (43º ao 45º dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 05/09/2015 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 19/09/2015
É o seguinte o expediente da liderança:
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Brasília, 13 de julho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Senador R1 NAN CALHEIROS
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: ff ndicaç o de membros .para Comissão Mista de Medidas Provisórias

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa
Excelência que, nos casos em que o Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia não encaminhar, no prazo regimental, as indicações para
composição das Comissões Mistas destinadas a apreciar Medidas
Provisórias, seja feita prontamente aninha indicação, na condição de Líder,
como membro titular, e mantida a indicação do Senador José Medeiros,
para compor, como suplente, as referidas comissões.

Respeitosamente,

Senado a^ ] Ádi da Mata

Líder do Bloco Socialismo e Democracia
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A Senhora Presidente da República adotou, em 30 de julho de 2015, e publicou no Diário Oficial da
União de 31 de julho de 2015, a Medida Provisória nº 686 de 2015, que abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Educação, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$
9.820.639.868,00, para os fins que especifica, e dá outras providências.
A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde poderá receber emendas.
O calendário de tramitação da Medida Provisória foi publicado na Ordem do Dia do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o calendário:
- Publicação no DOU: 31/07/2015
- Emendas: até 08/08/2015 (6 dias após a publicação)
- Prazo na Comissão: Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc - Ação Direta de inconstitucionalidade nº 4.029 - DOU
de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de
15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
- Remessa do processo à CD: - Prazo na CD: até 27/08/2015(até o 28º dia)
- Recebimento previsto no SF: 27/08/2015
- Prazo no SF: de 28/08/2015 a 10/09/2015 (42º dia)
- Se modificado, devolução à CD: 10/09/2015
- Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 11/09/2015 a 13/09/2015 (43º ao 45º dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 14/09/2015 (46º dia)
- Prazo final no Congresso: 28/09/2015
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu sou o próximo orador inscrito, mas,
depois de mim, presente, só há o Senador Cássio Cunha Lima. Eu vou fazer a permuta, porque estou esperando chegar um material. Eu convidaria, então, o Senador Cássio para falar como orador inscrito. Depois, está o
Senador Acir Gurgacz e o Senador Fernando Bezerra. Na hora que chegar o meu material, eu faço a minha fala,
porque também tenho uma audiência.
Mas agora, sem prejuízo da Senadora Ana Amélia, que já era a terceira, eu convido a fazer uso da palavra
o Senador Cássio, sem antes deixar de fazer uma leitura.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que está convocada sessão conjunta solene do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia
04 de agosto do corrente, terça-feira, às 10 horas, no plenário do Senado Federal, exatamente aqui, destinada
a comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo e os 45 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu ainda faço, com a compreensão do
meu colega Cássio Cunha Lima, Líder do PSDB na Casa, que vai fazer uso da tribuna agora, como orador inscrito, a leitura de mais um expediente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Senado Federal, 03 de agosto de 2015.
A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem nº 269, de 2015,
na origem, encaminhando o Projeto de Lei nº 05, de 2015, do Congresso Nacional, que altera os dispositivos
que menciona da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro 2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2015.
O calendário de tramitação, estabelecido nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, será publicado.
A matéria, cujos avulsos já estão publicados, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria:
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PROJETO DE LEI Nº 5 DE 2015-CN
Altera os dispositivos que menciona da Lei nº 13.080, de 2
de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º A aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2015 e a execução da referida Lei deverão
ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o setor público consolidado
não financeiro, de R$ 8.747.000.000,00 (oito bilhões, setecentos e quarenta e sete milhões de reais),
sendo a meta de superávit primário de R$ 5.831.000.000,00 (cinco bilhões, oitocentos e trinta e um
milhões de reais) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e de R$ 0,00 (zero real) para o
Programa de Dispêndios Globais, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do
Anexo IV.
§ 1º As empresas dos Grupos Petrobras e Eletrobras não serão consideradas na meta de superávit primário de que trata o caput, relativa ao Programa de Dispêndios Globais.
§ 2º A meta de superávit primário estimada para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios é de R$
2.916.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e dezesseis milhões de reais).
§ 3º Poderá haver, durante a execução orçamentária de 2015, compensação entre as metas estabelecidas para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o Programa de Dispêndios Globais de que trata o
inciso VI do caput do art. 11 e para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
§ 4º A meta de superávit primário mencionada no caput considera:
I - as seguintes medidas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, com as correspondentes
estimativas de valores de arrecadação:
a) Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, que institui o Programa de Redução de Litígios
Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração tributária federal as operações e atos ou
negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo
federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica, com receita estimada de R$ 10.000.000.000,00
(dez bilhões de reais); e
b) Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2015, 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, cuja receita, para fins do § 5º, está estimada em R$ 11.400.000.000,00
(onze bilhões e quatrocentos milhões de reais); e
II - receita de concessões e permissões estimada em R$ 18.251.600.000,00 (dezoito bilhões, duzentos e
cinquenta e um milhões e seiscentos mil reais).
§ 5º Se as receitas estimadas nos incisos I e II do § 4º apresentarem frustração, a meta de superávit primário prevista no caput será reduzida nos montantes correspondentes, até os valores de R$
21.400.000.000,00 (vinte e um bilhões e quatrocentos milhões de reais) para as medidas legislativas
constantes do inciso I e de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) para a estimativa constante
do inciso II.” (NR)
Art. 2º O Anexo IV.1 da Lei nº 13.080, de 2015, passa a vigorar na forma do Anexo a esta Lei.
Art. 3º Fica revogado o § 6º do art. 2º da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
ANEXO
(Anexo IV à Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015)
ANEXO IV
Metas Fiscais
IV.1 Anexo de Metas Fiscais Anuais
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(Art. 4º, § 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000)
Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Anexo de Metas Anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015 - LDO-2015, estabelece a
meta de resultado primário do setor público consolidado para o exercício de 2015 e indica as metas para 2016
e 2017. A cada exercício, havendo mudanças no cenário macroeconômico interno e externo, as metas são
revistas no sentido de manter a sustentabilidade da política fiscal.
O objetivo primordial da política fiscal do Governo é promover a gestão equilibrada dos recursos públicos, de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econômica, o crescimento sustentado, a distribuição
da renda e a prover adequadamente o acesso aos serviços públicos universais. Para isso, atuando em linha
com as políticas monetária, creditícia e cambial, o Governo procura criar as condições necessárias para a queda gradual do endividamento público líquido e bruto em relação ao PIB, a redução da estrutura a termo da
taxa de juros, a melhora do perfil da dívida pública e o fortalecimento dos programas sociais.
Nesse sentido, anualmente, são estabelecidas metas de resultado primário no intento de garantir as
condições econômicas necessárias para a manutenção do crescimento sustentado, o que inclui a sustentabilidade intertemporal da dívida pública. Ressalte-se que o resultado fiscal nominal e o estoque da dívida do setor público apresentados são indicativos, pois são impactados por fatores fora do controle direto do Governo
como, por exemplo, a taxa de câmbio.
Também é compromisso da política fiscal promover a melhoria da gestão fiscal, com vistas a implementar políticas sociais redistributivas e a financiar investimentos em infraestrutura que ampliem a capacidade
de produção do País, por meio da eliminação de gargalos logísticos. O Governo também vem atuando na
melhoria da qualidade e na simplificação da tributação, no combate à sonegação, à evasão e à elisão fiscal,
na redução da informalidade, no aprimoramento dos mecanismos de arrecadação e de fiscalização. Tem também procurado aprimorar a eficiência da alocação dos recursos, com medidas de racionalização dos gastos
públicos e de tarifas públicas adequadas, com melhora nas técnicas de gestão e de controle, com maior transparência, de forma a ampliar a prestação de serviços públicos de qualidade. O alinhamento de estruturas de
governança pública às melhores práticas internacionais também fortalece a política fiscal.
A meta de superávit primário do setor público para 2015 foi fixada inicialmente em R$ 66,3 bilhões,
equivalente a 1,2% do PIB estimado à época para o ano, quando da revisão da LDO em dezembro de 2014.
Naquele momento, o mercado trabalhava com expectativa de obtenção de um superávit primário de 1,0%
do PIB em 2015 e de um crescimento de 0,80% do PIB em 2015 (conforme apontado pelo Relatório Focus de
21/11/2014).
Para garantir que essa meta fosse atingida, o Governo adotou um amplo conjunto de medidas para
reduzir despesas e para recuperar a arrecadação.
No âmbito do controle dos gastos, destacam-se: (i) aumento das taxas de juros em diversas linhas de
crédito para reduzir os subsídios pagos pelo Tesouro Nacional; (ii) racionalização dos gastos de diversos programas de Governo, com revisão das metas; (iii) fim do subsídio à CDE no valor de R$ 9,0 bilhões; (iv) revisão
das regras de pensão por morte e auxílio doença; e (v) revisão do seguro defeso, do seguro desemprego e do
abono salarial.
Adicionalmente, deve-se considerar o contingenciamento de gastos no valor de R$ 69,9 bilhões. O governo reviu até mesmo as regras do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), anunciando novos limites de
comprometimento, prazos e taxas de juros, de forma a assegurar a sustentabilidade econômica do programa.
Em relação à receita, destacam-se as seguintes medidas já tomadas com o objetivo de elevar a arrecadação: (i) IPI para automóveis, móveis, laminados e painéis de madeira e cosméticos; (ii) PIS/Cofins sobre
importação; (iii) IOF-Crédito para pessoa física; (iv) PIS/Cofins e CIDE sobre combustíveis; (v) PIS/Cofins sobre
receitas financeiras das empresas; e (vi) correção de taxas e preços públicos.
Além disso, foram enviadas propostas legislativas que visam ao aumento da arrecadação: (i) o Projeto
de Lei nº 863, de 2015, que reverte parte da desoneração da folha de pagamento e; (ii) a Medida Provisória
nº 675, de 21 de maio de 2015, que aumenta a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL cobrada das
instituições financeiras de 15% para 20%.
Todavia, em função de vários choques que ocorreram desde o final de 2014, o cenário macroeconômico
mostrou-se desafiador, gerando grande frustração da estimativa de receitas. O primeiro choque, que se deu
ainda em 2014, foi a acentuação da queda do preço das commodities. Pelo lado doméstico, a crise hídrica mais
grave da história do País combinada com a crise do setor de construção civil produziu forte incerteza sobre
o cenário macroeconômico e os indicadores de confiança continuaram a apresentar deterioração. Com base
neste cenário, a economia se deteriorou ainda mais de forma que o mercado projeta retração de 1,7% do PIB
em 2015, elevação da taxa Selic para 14,50% e elevação da taxa de inflação para 9,15%, conforme apontado
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pelo Relatório Focus de 17/07/2015.
Assim, apesar de todas as medidas adotadas, tornou-se imperiosa a redução da meta de resultado primário a ser realizado em 2015. Em termos nominais, a meta de superávit primário do setor público não financeiro consolidado para 2015 fica, portanto, fixada em R$ 8.747 milhões, equivalente a 0,15% do PIB. Para 2016
e 2017, define-se um cenário de elevação gradual do resultado primário para R$ 0,7% do PIB e 1,3% do PIB,
respectivamente.
Para a consecução dos resultados fiscais propostos, o cenário macroeconômico de referência (Tabela 1)
pressupõe recuperação moderada da atividade econômica, atingindo crescimento de 0,5% em 2016 e 1,8%
em 2017. O cenário de inflação, por sua vez, prevê elevação temporária da inflação em 2015, por conta da
política de realinhamento tarifário, mas com desaceleração nos anos subsequentes, em consonância com os
objetivos da política macroeconômica. Assim, terminado o ajuste nos preços monitorados, há convergência
da inflação para o centro da meta.
Em relação à política monetária, em junho de 2015, a taxa Selic atingiu 13,75% com elevação de 6,5 p.p.
desde o início do atual ciclo monetário em abril de 2013, quando a taxa Selic estava em 7,25%.
O regime de câmbio flutuante garante o equilíbrio externo e, somado à elevada quantidade de reservas
internacionais, permite que a economia se ajuste de maneira suave às condições externas. Diante deste arcabouço, o cenário de referência prevê que a taxa de câmbio se situe na faixa entre R$/US$ 3,20 e R$/US$ 3,40.
As perspectivas de melhora do cenário internacional para o ano de 2015 ainda não se materializaram,
pois algumas incertezas permanecem, tais como a intensidade da desaceleração da China, o desfecho da crise
grega e a velocidade na qual se dará a recuperação norte-americana.
Tabela 1 - Cenário macroeconômico de referência
2015

2016

2017

PIB (crescimento real % a.a.)

-1,5

0,5

1,8

Inflação (IPCA acumulado - var. %)

9,0

5,5

4,5

Selic (fim de período - % a.a.)

14,00

11,00

10,00

Câmbio (fim de período - R$/US$)

3,20

3,37

3,40

Fonte: Ministério da Fazenda, com base em projeções de mercado.
A meta de superávit primário fixada em R$ 8.747 milhões para o setor público não financeiro em 2015
está dividida em R$ 5.831 milhões para o Governo central, R$ 2.916 milhões para os Estados e os Municípios e
R$ 0,00 para as estatais federais.
Tabela 2 - Trajetória estimada para a dívida do setor público
Variáveis (em % do PIB)

2015

2016

2017

Superávit primário do setor público não financeiro

0,15

0,70

1,30

Previsão para o reconhecimento de passivos

0,28

0,24

0,22

Dívida líquida com o reconhecimento de passivos

36,6

38,0

38,6

Dívida bruta do Governo geral

64,7

66,4

66,3

Resultado Nominal

-6,47

-4,58

-3,23

Fonte: Projeção do Banco Central do Brasil para dívida bruta e líquida, com base nas metas fiscais e nos parâmetros macroeconômicos.
O cenário macroeconômico projetado, juntamente com a elevação gradual do resultado primário, permitirá a sustentabilidade da política fiscal, já que a dívida bruta do Governo geral como proporção do PIB
apresenta estabilidade em 2017. Assim, a trajetória de superávit definida é suficiente para estabilizar a dívida
bruta ao término desse período.
Anexo de Metas Fiscais
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015
(Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000)
Anexo IV.1.a - Anexo de Metas Anuais 2015 a 2017
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Preços Correntes

2015

2016

2017

Discriminação
R$ milhões
% PIB

R$ milhões

% PIB

R$ milhões

% PIB

I. Receita Primária

1.325.311

22,73

1.423.185

22,73

1.531.906

22,73

II. Despesa Primária

1.319.480

22,63

1.388.744

22,18

1.457.762

21,63

III. Resultado Primário Governo
Central (I - II)

5.831

0,10

34.441

0,55

74.144

1,10

IV. Resultado Primário Empresas Estatais Federais

0

0,00

0

0,00

0

0,00

V. Resultado Primário Governo
Federal (III + IV)

5.831

0,10

34.441

0,55

74.144

1,10

VI. Resultado Nominal Governo
Federal

-296.925

-5,09

-217.297

-3,47

-148.689

-2,21

VII. Dívida Líquida Governo
Federal

1.333.169

22,86

1.506.933

24,06

1.660.649

24,64

Preços Médios de 2015 - IGP-DI
Discriminação
R$ milhões

2015

2016

2017

R$ milhões

R$ milhões

I. Receita Primária

1.251.102

1.265.456

1.294.522

II. Despesa Primária

1.245.597

1.234.831

1.231.867

5.504

30.624

62.655

III. Resultado Primário Governo
Central (I - II)

IV. Resultado Primário Empresas
Estatais Federais
V. Resultado Primário Governo
Federal (III + IV)
VI. Resultado Nominal Governo
Federal
VII. Dívida Líquida Governo
Federal

0
5.504

0

0

30.624

62.655

-280.299

-193.214

-125.648

1.241.659

1.330.383

1.396.335

EMI nº 00105/2015 MP MF
Brasília, 22 de Julho de 2015
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
1. Encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência, proposta de Projeto de Lei alterando a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2015, particularmente em relação às metas fiscais.
2. A previsão de crescimento da economia brasileira para o ano de 2015 foi revisada para baixo nos me-
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ses seguintes à publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015.
3. A redução do ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas orçamentárias, tornando
necessário garantir espaço fiscal adicional para a realização das despesas obrigatórias e preservar investimentos prioritários. De outra parte, não obstante o contingenciamento de despesas já realizado, houve significativo crescimento das despesas obrigatórias projetadas.
4. Desse modo, considerando os efeitos de frustação de receitas e elevação de despesas obrigatórias, o
esforço fiscal já empreendido não será suficiente, no momento, para a realização da meta de superávit primário para o setor público não financeiro consolidado estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentária.
5. Nesse sentido, propomos a revisão da meta fiscal originalmente definida, associada à adoção de medidas de natureza tributária e de novo contingenciamento de despesas que, uma vez implementadas, propiciarão os meios necessários à continuidade do ajuste fiscal em curso.
6. A esse respeito, merece destaque a ampliação dos esforços dirigidos ao combate à evasão e à sonegação de tributos, bem como a adoção de medidas que privilegiem a recuperação de créditos nas instâncias
administrativa e judicial e de outras voltadas ao incremento das receitas tributárias, contribuições e demais
receitas. De outra parte, há limitado espaço para medidas de limitação de empenho e de movimentação financeira, sem que se ocasione acentuado prejuízo à continuidade de inúmeras ações essenciais em curso,
cujo sobrestamento, em uma análise de custo-benefício, implicaria maiores consequências para a sociedade.
7. Por certo, a meta de resultado primário encerra conteúdo de disciplina fiscal do Estado Brasileiro,
consentâneo com os ditames da LRF. Entretanto, ela não deve ser vista como um fim em si mesmo, admitindose que, uma vez esgotados os mecanismos de ampliação da receita e os meios de limitação de despesas, se
proponha, justificadamente, a sua alteração, tendo por base o pressuposto da transparência que deve orientar
a gestão fiscal.
8. Nesse sentido, a sugestão encaminhada consiste em propor como meta um resultado primário do
setor público consolidado equivalente a R$ 8,7 bilhões, sendo R$ 5,8 bilhões a cargo dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade. Ainda assim, diante do cenário de incerteza quanto à efetividade da arrecadação decorrente
das referidas medidas tributárias e concessões e permissões, a proposta define que será reduzido o resultado
proposto, caso os efeitos de arrecadação das referidas medidas, incluindo algumas em tramitação no Congresso Nacional, se frustrem.
9. Diante do exposto, submetemos à consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de
Lei que altera o art. 2º da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras providências.
Respeitosamente,
Assinado eletronicamente por: Nelson Henrique Barbosa Filho, Joaquim Vieira Ferreira Levy
Mensagem nº 269
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Altera os dispositivos que menciona da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro de 2015, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015”.
Brasília, 22 de julho de 2015.
DILMA ROUSSEFF
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Calendário de tramitação do PLN 5 de 2015 (art. 112, Res. 1 de 2006-CN):
Leitura: 03-08-2015
11/8
Prazo para apresentação de emendas;
13/8
Prazo para publicação de avulsos das emendas
28/8
Prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do Parecer da CMO à Mesa do Congresso;
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Com a palavra, o Senador Cássio, informando que agora nós temos uma modificação. O tempo também está no novo painel do Senado e fica marcado nos dois painéis ao lado. Por exemplo, ali ainda estamos vendo o tempo do Senador Paim – pela primeira
vez, pois, por conta da outra tarefa, ficou com tempo de sobra. (Risos.)
V. Exª tem o tempo regimental de 20 minutos e, obviamente, de acordo com a necessidade, a Presidência
colaborará com o seu pronunciamento. Com a palavra, V. Exª, Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Oposição/PSDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Jorge Viana, Senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, eu creio que, na inauguração desse novo cronômetro do painel eletrônico, vamos respeitar, obviamente, o tempo, em colaboração
com a Presidência, que, de forma gentil, fez o revezamento com este orador.
O Senado da República volta hoje, após 15 dias de recesso, às suas atividades, em um dia em que o Brasil acompanha mais um desdobramento da Operação Lava Jato, e não temos nada, nada, nada a comemorar,
a não ser aquilo que é dever de todos nós, em defesa das instituições, da democracia e do aprofundamento
das apurações que estão em curso.
Acredito que o País tem, nesse instante, uma oportunidade muito, muito importante de rever a sua forma
de fazer a política, que chegou a um grau de esgotamento que exige dos líderes nacionais uma atitude firme,
responsável e serena, para que o País possa avançar, e, deste episódio, tão duro para a vida dos brasileiros, a
construção de um momento em que prevaleça a necessidade de estarmos, de um lado, fortalecendo as instituições, garantindo que a nossa democracia saia mais forte de todos esses episódios, que são lamentáveis,
mas, também, apontando caminhos para que a nossa sociedade, para que as pessoas, de forma geral, possam
enfrentar os desafios que estão postos de forma cada vez mais aguda, de maneira mais contundente, no seu
cotidiano.
Há um número crescente de brasileiros decepcionados, frustrados, revoltados e indignados, muitos dos
quais – tenho escutado esse depoimento de várias pessoas –, hoje, se recusam, até mesmo, a acompanhar o
noticiário, a assistir o telejornal, a ler a imprensa escrita, a ouvir uma emissora de rádio, tamanho o conjunto
de notícias desalentadoras para a Nação brasileira.
Sim, o sentimento é de desalento, porque nós temos, Senador Ataídes, um país que, historicamente, não
consegue vencer os desafios na prestação do serviço público com o mínimo de qualidade. De outro lado, uma
população inteira perplexa com tudo que está sendo revelado com as investigações da Operação Lava Jato.
E para completar esse quadro de extrema gravidade e preocupação, uma economia que se esfacela, dia após
dia, pela inércia, pela incapacidade gerencial, pela impossibilidade de liderar um processo de recuperação da
nossa economia por parte da Presidente da República, Dilma Rousseff.
A inflação já chega a quase 10%. Para os mais pobres, essa inflação já ultrapassou os dois dígitos. Nós estamos com uma perspectiva, com uma projeção de redução do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do País, que beira os 2%. Algumas projeções já apontam para uma retração do PIB superior a 2%. Estamos
chegando ao maior patamar da taxa de juros desde 2006, com 14,5% da taxa Selic. Em São Paulo, a locomotiva
econômica do nosso País, o desemprego já atingiu 13,2%.
Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que o Senado e também a Câmara Federal têm uma
responsabilidade extrema neste momento grave da história brasileira. Precisamos ter – repito –, sobretudo
nós outros da oposição, porque não falo aqui apenas em meu nome pessoal, mas falo em nome da Bancada
do PSDB, a qual tenho a honra de liderar no Senado Federal, em primeiro lugar, em apoio às instituições para
que elas continuem funcionando, para que elas possam cumprir o seu papel constitucional, para que elas possam agir nos parâmetros da Constituição, dentro do rigor da lei. Também falo em nome do PSDB, em apoio às
investigações que estão em curso.
Em paralelo, durante esse período do recesso, sinais de tentativas de diálogo por parte do Governo em
relação à oposição foram manifestados. Nós, da oposição, nunca estivemos fechados ao diálogo. Nós sempre
atuamos no que diz respeito à necessidade de construção de um ambiente em que o País possa ser maior
do que qualquer divergência política partidária, até porque não fomos nós, a oposição brasileira, que tentou
dividir o País entre nós e eles, como, infelizmente, foi tentado durante mais de uma década por parte de li-
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deranças expressivas do Partido dos Trabalhadores. Mas é preciso que um gesto primeiro seja praticado, um
primeiro passo seja dado para que se crie um ambiente mínimo necessário para qualquer tipo de discussão e
entendimento, um gesto de humildade, de reconhecimento de erros graves que foram praticados, o quê, até a
presente data, não acompanhamos por parte do Governo, comandado pela Presidente Dilma Rousseff. Não é
possível que se queira, nesta quadra, em circunstâncias tão graves que o País enfrenta, prevalecer a postura da
arrogância, a postura do quero, posso e mando. Não será dessa forma que encontraremos saídas para o Brasil.
Portanto, o que a oposição coloca como condição sine qua non, como pré-requisito indispensável para
que se crie qualquer ambiente de discussão é o reconhecimento de erros graves que foram praticados e, mais
do que isso, um pedido formal de desculpas ao povo brasileiro. As pessoas estão sentindo na própria pele e
no próprio bolso as consequências danosas de um conjunto de equívocos que foram praticados em nome
da manutenção de um projeto de poder. E não é possível que uma sociedade inteira seja penalizada, como o
povo brasileiro está sendo, com as pessoas vivendo, no seu dia a dia, dificuldades extremas. O Senador Paulo
Paim acaba de sair da tribuna trazendo um relato do que acontece hoje no Rio Grande do Sul, e a realidade
gaúcha não está muito distante de praticamente todos os Estados da Federação, fruto de um quadro que tende, lamentavelmente, a se agravar.
O que preocupa é exatamente isso. Nós não estamos vendo o fim de um processo com o renascimento
de um país novo. Não. Estamos ainda num processo que tende a aprofundar e a agudizar a crise. E é necessário
que tenhamos – repito, insisto – responsabilidade com o País, com a Nação, mas sem nos afastar da firmeza, da
altivez e da coragem que o momento exige e que, sobretudo, a sociedade espera, principalmente de nós que
ficamos na oposição. E estamos na oposição por uma decisão soberana do povo brasileiro. E nós não vamos
nos afastar desse papel.
Não se vai tentar, não vai ser possível apagar todo esse incêndio com pingos de água. Foi dito, semana
passada, que não se quer ver “o circo pegar fogo”, usando uma linguagem que é muito popular no nosso País.
O problema é que o circo já pegou fogo. Ele está em pleno incêndio. E há quem não consiga sequer enxergar
os sinais nítidos do fogo e da fumaça. E é isso que preocupa. É isso que faz com que a situação se torne ainda
mais grave do que ela é, quando você não tem a capacidade sequer de reconhecer a gravidade do problema
e se mostra deslocado da realidade, se mostra distante do que está acontecendo no dia a dia do País, na vida
das pessoas. E é essa sensação de desgoverno, de ausência completa de comando, de rumo para o Brasil que
aumenta o quadro de instabilidade, que joga no chão a credibilidade do Governo da Presidente Dilma Rousseff, que padece não apenas de uma crise de popularidade. A crise de popularidade não é problema. Todos
os governantes podem estar expostos a crises de popularidade. O que é grave é quando o Governo perde a
credibilidade.
E é esta sensação que permeia o Brasil inteiro: de uma imensa nau, um navio transatlântico, como é o
nosso País, sem comando, sem rumo, sem prumo, porque quem está à frente da Presidência da República, lamentavelmente, se mostra incapaz de governar o País, de gerenciar o próprio Governo e, sobretudo, criar uma
agenda que possa permitir uma sinalização de saída para uma crise que se aprofunda, dia após dia, tanto no
campo ético, como no campo político e, sobretudo, no aspecto econômico.
Portanto, em nome do PSDB, estamos aqui, mais uma vez, para trazer a nossa palavra de fortalecimento
às instituições, de apoio às investigações. Diante do sofrimento de milhões e milhões de brasileiros atingidos
pelo desemprego, atingidos pela diminuição do poder de compra, afetados pela volta da inflação, sem uma
perspectiva de futuro melhor, que nós tenhamos a grandeza necessária, a maturidade que exige o momento,
para que esta crise seja vencida com o engrandecimento do País. Infelizmente não assistimos a qualquer gesto,
a qualquer atitude do atual Governo que aponte nessa direção.
Fica claro aquilo que já foi dito anteriormente, para concluir o meu pronunciamento, Sr. Presidente, e respeitar o tempo que me foi concedido: não haverá chance de qualquer tipo de diálogo sem que antes o Governo
peça desculpas ao povo brasileiro e, sobretudo, numa postura de humildade, reconheça, perante a Nação, os
graves erros que foram praticados em nome da perpetuação de um projeto de poder político, em detrimento
de um projeto de país. O que rigorosamente aconteceu no Brasil nos últimos anos foi isto: abandonou-se um
projeto de país para abraçar, única e exclusivamente, um projeto de poder.
Sem um pedido formal de desculpas, sem o reconhecimento de responsabilidade diretas, não há como
a oposição ter qualquer disposição para o diálogo em respeito ao povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) –Convido, para fazer o uso da palavra,
para uma comunicação inadiável, o Senador Ricardo Ferraço.
Senadora Ana Amélia, como vai V. Exª? É um prazer revê-la. Fiz aqui um permuta, para não haver prejuízo da inscrição de V. Exª.
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Estou preservado, o Senador Paim falou, que era o segundo; o Senador Cássio, que era o quarto, falou.
Temos eu e V. Exª ainda e nossos dois colegas, Senador Acir e Senador Fernando Bezerra, que são os próximos.
O Senador Ricardo Ferraço fará uma comunicação inadiável, e vamos seguir com a lista de oradores.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/PMDB - ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, Presidente Jorge Viana, quero aproveitar a oportunidade para requerer a V. Exª que
submeta à consideração do Plenário do Senado o voto de pesar pelo falecimento do sempre professor, pastor
da Igreja Presbiteriana do meu Estado, Espírito Santo, ex-Senador da República, de uma pessoa extremamente querida, figura pública. No exercício da sua atividade como pastor, exerceu uma visão absolutamente ecumênica em seu sacerdócio, sendo respeitada por todos os segmentos e todas as religiões em nosso Estado e
também fora do nosso Estado, porque foi e seguramente continua sendo em nosso sentimento, em razão do
seu legado, tudo aquilo que deixou ao longo de sua longa trajetória.
Perdemos, na última semana, o professor, pastor, ex-Senador da República Joaquim Beato. Nascido no
Município do Alegre, no sul do Estado do Espírito Santo, em 6 de outubro de 1934, o pastor, professor e ex-Senador faleceu na última semana, após passar quase dois meses hospitalizado em estado grave.
Figura extraordinária e marcante na vida política e social do nosso Estado, Joaquim Beato exerceu papel central, reconhecidamente, na renovação da Igreja Presbiteriana em nosso Estado. Sua atuação mereceu e
continua merecendo, como disse anteriormente, em função do seu legado, que foi um legado muito concreto,
muito afirmativo de todos em nosso Estado.
Em 1948, formou-se bacharel em Teologia, pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Ele militava desde 1950 em Vitória, onde recebeu o título de pastor emérito da Igreja Presbiteriana Unida, no bairro de
Maruípe. A sua eloquência no púlpito dos templos se tornou conhecida e respeitada em função da qualidade
da sua pregação, da profundidade das suas reflexões.
Joaquim Beato não se valeu apenas do conhecimento bíblico como ferramenta de trabalho, o que não
é pouco, evidentemente. Com mestrado em Antropologia Social pela Unicamp, obtido em 1978, e doutorado
em Sociologia pela USP, em 1981, ele foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo, a nossa Ufes, lecionando Filosofia entre 1972 e 1991.
No serviço público, o saudoso Joaquim Beato foi secretário estadual do Bem-Estar Social de 1983 a 1986
e secretário estadual de Educação em 1987. Foi também secretário de Cultura de nossa capital, da Prefeitura
Municipal de Vitória, em períodos distintos, entre 1993 e 1996. Exerceu o mandato de Senador da República,
com suplente que foi do nosso querido ex e sempre Senador Gérson Camata. Joaquim Beato também foi secretário municipal de Cidadania de Vitória, em 1998. De 2004 a 2010, trabalhou como assessor especial da Casa
Civil e da Secretaria de Estado da Agricultura.
Assim o próprio Joaquim Beato se descreveu, certa vez: “A minha formação básica é Bíblia, mas numa visão
de que o pensamento bíblico não é um pensamento nascido nas alturas dos céus, mas nas lutas de cada dia.”
Quero, portanto, deixar registrado aqui o passamento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, do professor,
ex-Senador e filósofo Joaquim Beato aos seus amigos e a todos que acompanharam a sua liderança, como eu
próprio, oportunidade, Senador Fernando Bezerra, em que me candidatei ao Senado da República e que tive
a honra de ter o Prof. Joaquim Beato como meu suplente.
Deixo aqui a minha manifestação de pesar aos seus familiares, aos seus filhos e, de forma especial, à
Dona Vitória, sua esposa.
É esse o sentimento de perda não apenas meu, mas um sentimento de perda de todos os capixabas que
acompanharam de perto essa extraordinária figura humana, essa liderança religiosa, política, que teve uma
passagem marcante em todos os momentos em que a sociedade foi convocada, foi mobilizada para lutar por
bandeiras, por temas que se faziam necessárias ao texto da nossa Constituição.
O pedido que faço a V. Exª é que, ao longo da sessão, nós possamos, de maneira conclusiva, votar esse
requerimento, uma modesta homenagem e um registro que faço a essa extraordinária figura pública do meu
Estado, o ex-Senador, o professor, o filósofo e pastor da Igreja Presbiteriana Joaquim Beato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às Srªs e aos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ricardo Ferraço. A Mesa registrará o voto de pesar e a manifestação de V. Exª.
Então, convido para fazer uso da tribuna, em permuta, a Senadora Ana Amélia.
Depois, sou eu, o Senador Acir e o Senador Fernando e, obviamente, os colegas que estão inscritos, como
o Senador Alvaro.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Apoio Governo/PP - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Senador Jorge Viana, nosso Vice-Presidente que preside esta sessão, caros colegas Senadores, é
inescapável hoje, na retomada das atividades legislativas deste semestre, neste 3 de agosto, um mês historicamente marcado por muitas tragédias. Mas a nossa confiança inabalável na força das nossas instituições, aqui
tão bem referidas há pouco no pronunciamento do Senador Cássio Cunha Lima, certamente será tema que
voltará à pauta aqui, nesta tribuna.
Quero dizer que a segunda-feira começou com uma perplexidade enorme, mas com a necessidade também de reafirmarmos a convicção na nossa capacidade de superar a crise que se agrava a cada dia no nosso País,
nos nossos Estados e na Federação, porque Municípios vivem igualmente as mesmas dificuldades financeiras.
Hoje os brasileiros e brasileiras amanheceram com a notícia da prisão de um ex-Ministro, o Ministro José
Dirceu. Isso já não seria pouca coisa, além daquelas que nós já viemos acompanhando nessa Operação Lava
Jato. E claro que todos nós temos a responsabilidade de continuar respeitando, valorizando e admirando o
exemplar trabalho dessas instituições, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário – e aí temos que nos
referir necessariamente à figura do Juiz Sérgio Mouro, do Procurador-Geral da República, o Procurador Rodrigo Janot, bem como do Delegado Diretor-Geral da Polícia Federal, que, da mesma forma, tem exercido exemplarmente sua função republicana –, e que assim continue, para que a sociedade continue admirando essas
instituições todas.
É nesse clima de fortalecimento dessas instituições que estamos vendo também acontecer nos Estados
uma situação dramática, Senador Jorge Viana, dramática – mesmo os governadores que se sucederam, governos que sucederam a si próprios, como é o caso da Presidente Dilma Rousseff, o caso do Governador do Paraná, Beto Richa. E não é o caso do Rio Grande do Sul, onde o Governador José Ivo Sartori enfrenta a pior crise
da história recente do Rio Grande do Sul, uma história gravíssima. A situação do meu Estado é grave e piora a
cada dia, sobretudo após o Governo estadual decidir parcelar o salário dos servidores.
O retrato do Estado, nesta segunda-feira, é lamentavelmente de caos, pela paralisação dos serviços públicos essenciais e paralisação do funcionamento, por exemplo, da segurança pública e da saúde; os ônibus
urbanos não circularam hoje; a Brigada Militar, que é a nossa histórica Polícia Militar, e a Polícia Civil do Rio
Grande do Sul também limitaram atendimentos; os bancos, preocupados com a falta de segurança, priorizaram os atendimentos nos caixas eletrônicos e, em algumas agências, os saques foram limitados; e as escolas
também estão fechadas no dia de hoje.
É uma situação que nos preocupa, todos nós gaúchos e brasileiros também, porque alguns Estados estão enfrentando igualmente essas dificuldades.
As raízes estão na grave situação da dívida pública estadual e na má gestão das contas públicas federais.
Ao longo dos anos, os gaúchos vêm sentindo os efeitos dessa crise.
Sucessivos Governadores viraram, na verdade, administradores de dívidas, fazendo malabarismos para
conseguir tão somente garantir o custeio da máquina pública, lançando mão, entre outros, do saque total dos
depósitos judiciais, alguns milhões de reais, lançando mão de financiamento junto a organismos multilaterais,
como o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, não para fazer investimentos, mas
para pagar e garantir o custeio da máquina, até o pagamento dos servidores públicos. O problema se agrava
porque as fontes secaram. Não há mais dinheiro dos depósitos judiciais, nem mais chance de tomar recursos
nos bancos internacionais, e aí não há margem para esses malabarismos, terminaram todos, reforçando, neste momento de crise, a necessidade de um enorme rigor na administração das contas públicas e de políticas
públicas transparentes, para que a sociedade conheça a contabilidade dessas contas públicas, focadas na boa
gestão e na governança. Sem esses pré-requisitos, não há possibilidade alguma de sucesso.
Veja aqui o nosso Senador Fernando Bezerra, que, como Relator do Pacto Federativo, sabe profundamente da urgência e da necessidade que temos nós aqui de caminhar celeremente para fecharmos esse ciclo. E V.
Exª, que teve experiência como Prefeito de Petrolina várias vezes, lá em Pernambuco, sabe perfeitamente do
agravamento da crise institucional na crise federativa, que recrudesce também com a redução substancial das
receitas dos Municípios e dos Estados, provocada por políticas da União, que até não discutimos seu mérito. O
problema é que costumam fazer festa com o chapéu alheio, à custa do sacrifício da receita dos Estados e Municípios. Então, a União, quando faz uma desoneração, impacta negativamente ora sobre o FPE, ora sobre o FPM,
que são as fontes de receita – Fundo de Participação dos Estados ou Fundo de Participação dos Municípios.
Daí, Senador Fernando Bezerra, penso ser necessário que agilizemos as coisas aqui. Conversamos, inclusive, com o nosso Presidente Walter Pinheiro, nesta semana, a propósito da reunião que a Presidente teve
com os Governadores, para que nós não percamos de vista a nossa responsabilidade, porque, cada vez que
tomamos as rédeas de assumir uma agenda que tenha esse impacto, o Governo trata de entrar na carona e as-
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sumir a liderança, e, talvez, se não tivermos cuidado, correremos o risco de deixar que o nosso trabalho fique
relegado a uma simples fotografia de ocasião.
Então, é fundamental essa atenção, para que, por exemplo, fundos constitucionais não virem letra morta,
como a Lei Kandir, uma lei que não funciona.
O meu Estado tem créditos que não são ressarcidos, mas tem que pagar rigorosamente o empréstimo
que fez com a União. Então, não é justo esse relacionamento. Nenhum acerto de contas é possível fazer. Se não
forem constitucionalizados o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento ou de Investimentos,
nós não teremos sucesso nisso, com a previsão orçamentária e os recursos que advirão ainda de um projeto
que está discussão nesta Casa, relacionado à repatriação dos recursos externos.
Na verdade, a situação fica pior ainda, não só para o País, mas também para os Estados, porque há uma
desaceleração econômica e isso agrava a situação pela redução da receita pelos impostos dos Estados, dos
Municípios e, claro, da própria União.
O funcionalismo público do Rio Grande do Sul está passando hoje pelos piores dias, e muito isso agrava
a situação. Isso exige uma reação rápida, corajosa, de enfrentamento pelo Governador José Ivo Sartori.
É preciso protagonismo neste momento de crise. É isto que se espera de um líder: que aponte caminhos,
que mostre o rumo que o Estado vai tomar. Porque não tenho dúvida de que os gaúchos e as gaúchas estão,
sim, dispostos a tirar o Estado do atoleiro em que está. Mas é preciso também que saibam que há um líder
comandando este processo.
O Governo estadual precisa avaliar com a sociedade aquilo que o Estado pode abrir mão, sem ferir, sem
reduzir, sem limitar os serviços públicos prestados à comunidade.
Imóveis ociosos, muitos imóveis, prédios inteiros fechados, que são, hoje, ocupados por pessoas sem
teto, e o Estado tendo que pagar aluguéis caríssimos, quando poderia fazer parcerias público-privadas, fazer
comodato, sem se desfazer desse patrimônio imobiliário – como aqui a União faz com instituições, como fez
com a OAB, metade da construção fica para o Estado e a outra metade para quem faz o comodato, por 20, 25
ou 30 anos. Então, existem, sim, saídas para isso.
Avaliar o patrimônio existente, fazer ajustes em secretarias, autarquias e também em toda a estrutura
do Estado. Questões que precisam ser analisadas com a máxima urgência, pois a sociedade também não suporta mais aumentos de impostos.
Essa é a chave da questão, porque, na dificuldade de compatibilizar receita com despesa, o caminho mais
fácil é sempre colocar mais um peso sobre a sociedade, aumentando os impostos.
E não adianta imaginar que o imposto vai ser jogado sobre o setor produtivo, sobre a indústria ou o comércio. É o consumidor que vai pagar o preço final disso, porque o preço é repassado – é simples. Todos sabemos desse processo e dessa forma. Essa necessidade ficou evidente quando o PP Gaúcho decidiu apoiar o
atual Governador do Rio Grande do Sul na última eleição estadual.
O PP, naquele momento, sob a minha liderança – eu saía da campanha derrotada, mas de cabeça erguida,
pela seriedade, pela transparência e pela responsabilidade com que conduzi aquela campanha eleitoral, mesmo
que o meu adversário tenha criminosamente me atacado e me acusado –, no segundo turno, entreguei o apoio
ao Governador Ivo Sartori, dizendo-lhe: “Eu não lhe pedirei nenhum cargo no Governo. Eu lhe transfiro apenas
tudo o que havíamos proposto à sociedade gaúcha para realizar: um Estado mais moderno e mais eficiente.”.
Porque a questão não é trabalhar se o Estado é menor, maior, médio, grande. Não! É que ele seja eficiente.
Não importa o tamanho. É a eficiência dele para que a sociedade seja bem atendida. E aí não é com aumento
dos impostos. A única e clara exigência que o PP do Rio Grande do Sul fez é que não aceitaria nenhum tipo
de aumento de impostos, porque a sociedade gaúcha não aguenta mais a carga tributária, que já é pesada e
insuportável.
Esse problema vem de muitos anos e se agrava com o passar do tempo. O Estado superdimensionou as
previsões da receita para este ano, com uma previsão de 12% de aumento. Nenhum país, nem a China, poderia
fazer uma previsão com esse grau de irresponsabilidade.
Agora, o Estado sente o peso da desaceleração da economia nacional e regional com reflexos no nosso
Estado. Recursos que eram para o financiamento de obras foram usados para outros fins, como eu disse há
pouco. Dos mais de quatro bilhões em empréstimos que chegaram os cofres do Rio Grande do Sul, entre 2011
e 2014, uma fatia de quase 2,5 bilhões foi usada para reforçar o caixa, garantindo apenas e tão somente o custeio. Foram R$2,5 bilhões que terão de ser pagos, terão de ser pagos porque isso não é receita, é empréstimo
– é empréstimo.
A parte menor do bolo, 1,5 bilhão, foi aplicada em investimentos diversos, como obras em escolas, infraestrutura, programas de fomento, compra de equipamentos e viaturas, aportes em ciência e tecnologia.
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Mas muito pouco, comparado com o gasto que foi feito para apenas e tão somente o custeio do Estado.
O uso do dinheiro para fazer frente a despesas de custeio, no caso do Rio Grande do Sul, divide-se em duas
situações: uma parte do montante foi, de fato, contratada com este fim, mas a outra parte teria sido desviada
de sua origem, segundo fontes da própria Secretaria da Fazenda do nosso Estado.
A situação fiscal e financeira gaúcha, portanto, passa, obrigatoriamente, por gestão e boa governança.
É preciso, por isso, unir essas necessidades, a transparência, a sinergia das diversas áreas do Governo. É preciso
racionalizar os recursos – quando é pouco, a gente tem de saber onde vai aplicar e como vai aplicar, e cuidar
da sua execução; aumentar a capacidade de gerar receitas, sem aumento de impostos, para superar essa crise,
esse momento difícil que atinge todo o País.
Para se ter uma ideia, neste domingo, passei por um pedágio que foi uma criação do governo passado,
substituindo uma concessão que havia, e estava funcionando, por uma empresa estatal que não tem nem carro guincho, nem ambulância. Quando precisa de carro guincho, chama os bombeiros – mas paga o pedágio.
Quando é preciso, se houver um acidente e alguém se machucar, chama a ambulância do Samu.
Olha só: paga pedágio; uma empresa pública, de economia mista. Como ela é de economia mista, ela
também tem de pagar Imposto de Renda sobre o seu resultado. Manda para Brasília R$18 milhões. Não paga
o ICMS dos Municípios onde ela opera – não paga.
E, ontem, Senadores, eu passei pelo pedágio e o pagamento tinha de ser manual, porque as máquinas
recebedoras automáticas não estavam funcionando. Então, esses dilemas e essas contradições é que nós precisamos enfrentar.
O primeiro exemplo para que a sociedade gaúcha acredite em qualquer política a ser adotada daqui pra
frente é o Governo do Estado cortar na própria carne, como já cogita o Governo Federal, enfim, com planos
para reduzir ministérios – no caso do Governo Federal – e secretarias – no caso do Governo estadual.
No meu Estado, não adianta enviar pacotes para a Assembleia Legislativa do Estado que não deem prioridade a uma atitude ativa do Governo, protagônica do Governo, de atuar com extremo rigor na gestão das
contas públicas. O caos está instalado e a sociedade precisa que aqueles que foram eleitos para liderar restabeleçam a ordem social, política e econômica através de ações com coragem, com denodo e com esforço pessoal. Liderança e credibilidade são fundamentais.
Quem recebia um salário integral do Governo do Estado já estava vivendo e trabalhando com limites
no orçamento domésticos. As receitas estão diminuindo, mas as dívidas só aumentam, assim como a taxa básica de juros da economia, atualmente em 14,25% juros, o maior patamar desde julho de 2006. Isso impacta
no custo dos financiamentos. Significa, na prática, que os empréstimos também estão mais caros. Portanto,
a situação merece, no caso do meu Estado, uma ação urgente e protagônica do Governador José Ivo Sartori.
Temos aqui no Senado trabalhado intensamente para ajudar. Sou uma Senadora independente, que
apoiou o Governo do Rio Grande do Sul, mas tenho também o direito de fazer algumas ponderações, algumas
análises e avaliação crítica que é a responsabilidade que o mandato me confere.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vamos um semestre, espero, de muito trabalho nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu queria ver se era possível...
O Senador Alvaro está inscrito como Líder, eu tenho que fazer um intercalo e o próximo sou eu a falar.
Depois do Senador Alvaro, se algum colega podia presidir para que eu possa fazer uso da tribuna.
A Senadora Ana Amélia então?
Senador Alvaro, V. Exª está inscrito pelo Bloco da Oposição. Em seguida, eu sou orador inscrito, em seguida, o colega Acir.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB - PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srª Presidente Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há razões que sobram para desencanto: a indignação, a revolta, a frustração diante dos escândalos de corrupção, agora denunciados e punidos rigorosamente. Mas há também, Srs. Senadores, razões que sobram para o aplauso. Há instituições que
se valorizam com a marca da independência, da ousadia e da competência. Refiro-me ao Ministério Público,
à Polícia Federal e à Justiça Federal, que recuperam credibilidade, destruindo aquele velho conceito de que,
neste País, a justiça existe apenas para os fracos e os poderosos são por ela protegidos.
Os fatos do dia a dia revelam que há uma mudança fundamental na construção do futuro deste País, o
que nos coloca em dois pontos contraditórios, em dois movimentos contraditórios: de um lado a indignação
e, de outro lado, a expectativa de que mudanças possam realmente ocorrer a favor do povo brasileiro.
No próximo dia 7 de agosto, o Ministério Público Federal apresentará ao País sugestões para melhorar
o combate à corrupção. São dez propostas, dez medidas contra a corrupção. E o Ministério Público pretende o
apoio de 1,5 milhão de brasileiros para que essa proposta chegue ao Congresso Nacional pelas mãos de bra-
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sileiros e brasileiras que desejam efetivamente responsabilizar e punir os culpados pela prática de corrupção
no País, um milhão e meio de assinaturas de homens e mulheres conscientes da construção de uma realidade
digna e decente para o futuro dos seus filhos e netos.
Com o número de assinaturas atingido, chegará ao Congresso Nacional essa proposta e certamente os
Parlamentares, Deputados e Senadores, haverão de contribuir para o seu aprimoramento.
As dez medidas contra a corrupção, propostas pelo Ministério Público, são claras e objetivas: primeira,
investimento na prevenção à corrupção; segunda, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos; terceira, punição adequada da corrupção, transformando aqueles de altos valores em crimes hediondos;
quarta, aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal; quinta, aumento da eficiência das
ações de improbidade administrativa; sexta, ajustes na prescrição penal contra a impunidade e a corrupção;
sétima, ajustes das nulidades penais contra a impunidade e a corrupção; oitava, responsabilização objetiva de
partidos e criminalização do caixa dois e lavagem de dinheiro; nona, prisão preventiva para evitar a dissipação
do dinheiro desviado e, décima, medidas para recuperar o lucro do crime.
O Ministério Público é uma dessas instituições valorizadas nesse cenário de desencanto do País. E a nós,
que somos Parlamentares e que, durante anos, na oposição, procuramos investigar, através da instalação de
CPIs, de requerimentos de informações, de solicitação de auditorias, de representações protocoladas junto ao
Procurador-Geral da República, neste momento nos cabe aplaudir essa ação de rigor e competência que desenvolvem o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal, especialmente tendo à frente o Juiz Sérgio
Moro, no Paraná.
O Procurador Deltan Dallagnol, um dos coordenadores dessa iniciativa do Ministério Público Federal e
ativo participante do Ministério Público na Operação Lava Jato, fundamenta a importância do projeto:
Para combater a corrupção, precisamos combater a impunidade [diz ele]. O Brasil é um país que vive
da impunidade dos criminosos de colarinho-branco. Vários são os fatores que contribuem para que
essa impunidade aconteça. Um dos fatores é a demora do julgamento dos casos penais.
Didática a fala do Procurador Dallagnol.
A Comissão de Constituição e Justiça deve já, na próxima quarta-feira, colocar em pauta – assim quer o
Relator da proposta, Senador Ricardo Ferraço – projeto de lei, sugestão da Ajufe, com inspiração do Juiz Sérgio
Moro, em função da experiência adquirida agora com a Operação Lava Jato. É um projeto que tem exatamente
este objetivo final, que é o de impor maior rigor no combate à corrupção, propondo celeridade e, evidentemente, estabelecendo um cronograma em que a impunidade não venha a prevalecer.
Eu cito, Sr. Presidente, para ilustrar essa proposta do Ministério Público, Gianfranco Pasquino, da Universidade de Bologna, na Itália, segundo o qual a corrupção deve ser considerada em termos de legalidade e
ilegalidade, e não de moralidade e imoralidade. No Brasil, a ação de corromper ou ser corrompido é repudiada
pela sociedade, sendo sua prática considerada crime. Para Pasquino, a corrupção é um modo de influenciar as
decisões públicas, uma forma particular de exercer influência de forma ilícita, ilegal e ilegítima e significa transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper.
Com o objetivo de apoiar o robustecimento da estrutura normativa, apoio as propostas formuladas pelo
Ministério Público Federal para combater a corrupção e a impunidade, as quais já resumi nesta modesta fala.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Alvaro.
Passo a Presidência dos trabalhos para a Senadora Ana Amélia, para que eu possa fazer uso da tribuna
como orador inscrito. O próximo orador é o Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP - RS) – Com a palavra o Senador Jorge Viana,
pelo tempo regimental de 20 minutos, como orador inscrito.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, caros colegas Senadores, todos que nos acompanham pela TV e pela Rádio Senado. Quero
cumprimentar o povo do Acre, que me acolheu mais uma vez tão bem, dos Municípios, nesse período de recesso, cumprimentar os colegas todos e dizer que estamos iniciando hoje mais um período de trabalho nosso.
Lamentavelmente, hoje pela manhã, eu fiquei, como todos, em volta de um episódio. Foi mais uma operação da Lava Jato, que chegou ao resultado de prisão do ex-Ministro José Dirceu. Esse é um assunto que obviamente ficou nas conversas em todos os lugares aqui de Brasília, de todos nós que atuamos no Parlamento,
especialmente nós do PT. É obviamente uma situação muito grave.
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Ouvi ainda há pouco o discurso do Senador e Líder do PSDB, Cássio Cunha Lima. Estava na Presidência.
Quase desci para fazer um aparte, primeiro para cumprimentá-lo, Senador, porque eu tinha me organizado e
vou ainda fazer uma referência ao episódio que houve, de um atentado contra o instituto do Presidente Lula.
Eu estive lá, porque acho gravíssimo. Não existe essa história de bomba caseira. É um artefato. Se houvesse
uma pessoa ali, o resultado teria sido pior, pois teria havido uma morte.
Lamentavelmente, esse episódio gravíssimo ainda não ganhou a dimensão adequada, mas espero que
ganhe, já que foi um atentado a um instituto, ao local aonde vários brasileiros trabalham. Ainda vou fazer referência a isso neste pronunciamento.
Comecei o meu dia hoje aqui cedo, participando de uma audiência pública na Comissão de Direitos
Humanos, tratando da questão da imigração, um tema que, penso eu, não poderia ser mais adequado para
iniciarmos este período legislativo aqui no Senado.
Participei de uma mesa redonda com o Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Acre, Nilson
Mourão, ex-Deputado, meu suplente aqui no Senado, uma pessoa que tem a vida dedicada à causa humanitária
e à boa militância política. Estavam lá também o Embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, Subsecretário
Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, o Dr. Beto Vasconcelos, Secretário Nacional de Justiça, e o Sr.
Paulo Roberto Martins, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.
O debate que fizemos foi sobre a gravíssima situação dos haitianos que entram no Brasil pelo Acre. Foi
possível identificar claramente que, depois de mais de três anos, finalmente temos uma política que começa a
trazer alguns resultados, com a redução da entrada ilegal e a ampliação da entrada legal de haitianos no Brasil. É um esforço enorme e quero parabenizar o Itamaraty, o Governo brasileiro, o Ministério da Justiça, enfim,
todos os órgãos que lidam com a questão da imigração.
Os números são realmente muito fortes. Só pelo Acre já passaram, de dezembro de 2010 para cá, 36.285
haitianos, 3.550 senegaleses e mais um número enorme de imigrantes de outras nacionalidades, num total de
40.280 imigrantes.
Tivemos uma segunda mesa redonda com representantes da sociedade civil que também deram a sua
contribuição. Acho que esse é um dos temas debatidos no mundo inteiro, em todos os continentes, e que o
Brasil precisa enfrentar com uma política que precisa seguir sendo humanitária, solidária, especialmente com
o povo do Haiti.
Fiz lá a ressalva de que, lamentavelmente, o Governador Tião Viana tem sofrido muitas injustiças porque,
no seu governo, ele cumpriu uma missão que, em muitas ocasiões, substituía, substituiu e substitui a ONU (Organização das Nações Unidas), o Estado brasileiro e as organizações da sociedade civil, que merecem todos os
nossos elogios mundo afora, por fazerem um trabalho humanitário, mas que, lá no Acre, não estavam presentes.
Foi necessário o médico Governador Tião Viana cuidar pessoalmente. Eu fui testemunha, envolvi-me com essa
causa junto com outros colegas, e o Acre conseguiu, com muita dificuldade, fazer com que, com essa transformação do nosso Estado no maior campo de refugiados das Américas, se pudesse dar uma razoável acolhida
humanitária, de irmãos, para os imigrantes haitianos.
É óbvio que faltou conhecimento e compreensão de uma parcela importante do Brasil, de setores da
imprensa que, sem informação, distorcem os fatos. Mas agora eu penso que conseguiram todos ter a oportunidade de conhecer a dramática situação que o próprio Estado do Acre viveu. Com isso, a verdade que chega
através dos fatos pôde se firmar, e nós temos, então, uma situação que agora, com a decisão do Governo Federal, do Itamaraty, do Ministério da Justiça...
Parabenizo aqui não só o Paulo Abrão, que era Secretário, mas também o Beto Vasconcelos, que é o atual
Secretário Nacional de Justiça, pelo trabalho junto com o Itamaraty. Parabenizo aqui o Ministro, o Secretário-Geral do Itamaraty, Sérgio Danese, e toda a equipe, pelo trabalho que começa a surtir efeito. Começa a reduzir-se o número de imigrantes haitianos chegando pelo Acre, e nós temos a possibilidade de o Brasil dar um
exemplo para o mundo inteiro, inclusive agora, para a França, para a Inglaterra, que vivem o drama, lá no Canal
da Mancha, de uma ação de migrantes procurando sair da França e chegar na Inglaterra, e que estão enfrentando a força da polícia, quando, aqui no Brasil, nós temos a mão estendida da solidariedade.
Mas, Srª Presidenta, caros colegas Senadores, eu queria fazer um registro porque os fatos são da maior
gravidade. Eu gostaria de lamentar, de protestar, aqui da tribuna do Senado, sobre esse episódio, que não pode
passar despercebido, da ação criminosa quando jogaram uma bomba que atingiu as instalações do Instituto
Lula. Eu acho que é algo que precisa ter a reprovação de todos. O Brasil ainda não aprendeu a lidar com seus
ex-presidentes. Lamentavelmente, isso ocorre com o Presidente Lula, ocorre com o Presidente Fernando Henrique e com outros.
Nós temos de aprender. Não existe democracia que não respeite aqueles que ocuparam uma função
pública tão nobre, que ganharam a confiança da maioria dos brasileiros para dirigir o País, para guardar infor-
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mações sigilosas, para tomar as mais importantes decisões e que, depois, não têm um tratamento adequado.
Eu acho que a nossa democracia só vai se aperfeiçoar quando encontrar uma maneira, como outros países fazem – e os Estados Unidos fazem isso melhor do que nós –, de respeitar aqueles que ocuparam um dos cargos
mais importantes da República, que é a Presidência.
O Presidente Lula criou um instituto que agora tem 25 anos. É talvez uma das maiores e melhores referências que se tem, em termos de organizações não governamentais, o Instituto Lula. Ele tem uma história de
sucesso, de realizações, de eventos respeitados no mundo inteiro. É focado em trabalhar pelos mais pobres, em
trabalhar por continentes como o africano, é reconhecido pelos maiores centros de pesquisa, pelas universidades. Esse instituto não tem só a figura do ex-presidente Lula, que hoje é um cidadão como qualquer outro, por
ser ex-presidente, mas tem funcionários, técnicos, pessoas muito capazes que o auxiliam. Esse instituto não é
de fachada. É um instituto de verdade, que desenvolve projetos importantíssimos, como, aliás, acontece com
muitos institutos mundo afora, inclusive aqui.
Eu mesmo fiz palestra no instituto do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e acho que este é um dos
caminhos que um ex-presidente precisa trilhar: colocar-se à disposição da sociedade brasileira e do mundo
para ajudar, realizando eventos, promovendo atividades e fazendo com que a experiência acumulada possa
ser compartilhada e aperfeiçoada. É assim que tem trabalhado o Presidente Lula.
Lamento que tudo tenha se resumido a uma bomba caseira, para dar um sentido de que é coisa de casa,
uma coisa inofensiva. Isso está equivocado!
Eu penso que o jornalista Janio de Freitas foi muito feliz quando fez um alerta sobre essa história de
bomba caseira. Eu aqui reproduzo uma parte do artigo do jornalista Jânio de Freitas do dia 2 de agosto. Ele diz:
Não é exagero que o novo agosto chegue anunciado por uma [aspas] “bomba caseira” lançada no
Instituto Lula. Bombas são assim domesticamente inofensivas, “caseiras”, até que matam uma dona
Lida [como ocorreu nos anos 80], uma criança na calçada, ou moradores de rua, que para eles o azar
não tem fim. Bombas não costumam ser solitárias. É bem possível que a bomba de agora seja vista,
depois, como um ponto inicial. Nem sugiro de quê.
Eu penso que esse alerta do jornalista Janio de Freitas mostra que nós estamos diante de uma situação
que se agrava. É um ambiente de intolerância. Alguns artistas começaram a reagir a isso, alguns formadores
de opinião também.
Eu fico muito sentido de ver um País tão bonito como o nosso, que tem um povo fantástico como é o
povo brasileiro, com várias caras, uma miscigenação, um endereço do mundo, vivendo agora esse ambiente
de absoluta intolerância. Intolerância de todo tipo, de toda ordem: intolerância religiosa, intolerância política, intolerância da convivência sadia e das liberdades. Alguns não podem ter suas opções sexuais porque são
perseguidos. Outros não podem ter suas opções religiosas porque são proibidas. Todos têm que estar de um
lado ou de outro. Outros não podem ter uma vida diferente.
Eu não posso calar-me diante disso. Ainda bem que começaram a vir, de todos os lugares da sociedade,
manifestações contra esse ambiente de intolerância, que não combina com o País, que não combina com a
nossa história, que não combina com o nosso povo, que não combina com o ambiente que nós vivemos.
Eu queria aqui dizer que também vi uma matéria esta semana, na Folha de S.Paulo. Como todos nós sabemos, a ex-Secretária de Estado, ex-candidata a Presidente dos Estados Unidos, esposa do ex-presidente Bill
Clinton, Hillary Clinton, hoje disputa as primárias, com grandes chances de ser a indicada do Partido Democrata
e até mesmo de vencer as eleições nos Estados Unidos.
Vejam a diferença: uma das propostas que ela apresentou, na pré-candidatura, era a defesa do casamento de pessoas do mesmo sexo. Imaginem aqui, no nosso País. E lá é endossado pela voz do Presidente Barack
Obama. É um país que está procurando superar seus problemas. Os Estados Unidos, em muitos aspectos, têm
mais problemas do que o nosso País. Fizeram uma guerra em que quase um milhão de americanos foram mortos por outros americanos, uma guerra civil. É um país que faz guerra contra tudo e todos, no mundo inteiro.
Na sua história, por alguns é visto como o país das guerras, mas encontra uma maneira de convivência e tolerância, em aspectos em que o nosso Brasil agora se atrasa.
Eu estava lendo uma matéria, e, Senador Fernando Bezerra, veja a diferença para o nosso País. A matéria
traz uma declaração de que Bill Clinton e Hillary Clinton ganharam, entre 2007 e 2014 – portanto, em sete anos
–, US$141 milhões com discursos pagos. Discursos pagos! Isso dá, mais ou menos, com o câmbio de hoje, R$482
milhões! Então, eles fazem discurso para empresários, para convenções e são remunerados por esses discursos.
Aqui ameaçam – e certamente já estão fazendo – investigar, julgar, condenar o ex-Presidente Lula porque faz o trabalho de defender o Brasil mundo afora; um trabalho como o Brasil Sem Miséria, como o Fome
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Zero, como as Caravanas da Cidadania; um trabalho reconhecido e com resultados no Brasil inteiro. E não pode!
Porque é brasileiro. É ex-Presidente do Brasil, não pode.
Eu não estou fazendo más comparações. Qualquer um deve estar sujeito a ser investigado, a ser questionado. Está aqui: eles estão assumindo que receberam US$141 milhões por discursos pagos – US$141 milhões
por discursos pagos! Um ex-Presidente dos Estados Unidos, o marido, e uma ex-Secretária de Estado dos Estados Unidos e candidata a Presidente.
O Brasil tem que resolver melhor isso. Isso não tem nada a ver com acobertar corrupção; isso não tem
nada a ver com fechar os olhos para suspeita.
Eu queria concluir o discurso aqui, porque era esse o tema que eu queria trazer. Eu queria pôr aqui, neste
início de semestre de trabalho legislativo, a cobrança das autoridades – da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça, do Ministério da Justiça, da Polícia de São Paulo, da polícia militar e civil – pela apuração desse
episódio de ataque ao Instituto Lula.
Não foi um ataque ao ex-Presidente Lula, foi um ataque a uma organização legal, legítima, que presta
um grande serviço ao País. Que esse ataque seja tratado na dimensão e na gravidade que ele, por si só, representa. É um ataque à democracia, à liberdade. É um ataque ao nosso País, que não pode, não aceita e nunca
conviveu com esse tipo de prática.
Então, Srª Presidenta, caros colegas, eu encerro, voltando e fazendo um comentário, inclusive como tinha anunciado no início do meu pronunciamento, à fala do próprio Líder da oposição, Senador e colega Cássio Cunha Lima.
Eu acho que nós estamos vivendo... Eu aproveitei esse recesso para conversar muito com o povo simples
dos “beiradões” de rio. Passei semanas andando, conversando com pessoas que não sabem nem o nome do
Presidente da Câmara, nem o nome do Presidente do Senado, porque vivem um outro Brasil, lá na Amazônia,
mas sofrem as consequências do nosso trabalho, seja para o bem ou para o mal. Quando o Brasil está indo
bem, eles vivem as consequências positivas, quando o nosso trabalho dá certo; quando o Brasil está indo mal,
eles sofrem as consequências dos erros que cometemos. Lá tive contato com a realidade simples daquele povo
que, há décadas, um sucede ao outro na família e trabalha para fazer deste País a Nação que nós somos. Mas
conversei também com empresários, conversei com profissionais liberais, fiz palestras, participei de reuniões,
e todos estão preocupados com a situação que o Brasil atravessa.
O Senador Cássio inaugurou aqui hoje e fez uma referência ao que pode vir a ser um diálogo entre oposição e situação.
Eu acho, Senador Cássio, que faltou V. Exª fazer algo. E eu faço coro com o pronunciamento de V. Exª: essa
proposta está vindo atrasada; a proposta do Governo de diálogo está vindo atrasada. Ela é legítima, é necessária, eu diria, mas está vindo atrasada.
Como é que funciona o processo, nas democracias, das eleições? Passou a eleição, cabe ao vitorioso, ao
que ganha, estender a mão, respeitar aqueles que concorreram. A Senadora Ana Amélia, ainda há pouco, estava
fazendo uma referência dela com os que a derrotaram – ou com aqueles que ganharam, porque nem sempre
quem perde eleição é o derrotado.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Mas eu diria: era necessário ter feito. Eu fui crítico
e sou crítico dentro do meu Partido. Deveríamos ter conversado com a sociedade, inclusive com os partidos
de oposição, pedindo compreensão para, juntos, superarmos as dificuldades do País. Isso, para mim, era no
final do ano passado que deveríamos ter feito, porque a eleição foi esgarçada, a eleição foi dura, foi difícil para
um lado e para o outro.
Na apuração mesmo não sabia se a decisão do povo brasileiro seria para um lado ou para o outro – foi
uma eleição apertada, dura. E esse enfrentamento do PT e do PSDB não tem feito bem ao País, na minha opinião. O PSDB é representado por um grupo que saiu do PMDB no começo e, depois, firmou-se como partido;
não como dissidentes, mas como partido.
O PT também tem uma história de criação muito bonita – foi o único partido a que fui filiado –, de que
tenho orgulho, mas estamos vivendo outro momento. Financiar campanhas políticas neste País, financiar atividade partidária neste País virou crime, e não é sem razão, está cheio de exemplos de pessoas que praticaram crimes. Aí ninguém sabe quem é o corrupto e quem é o corruptor, só se sabe que estamos diante de um
tremendo desafio.
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – A única coisa que lamento é que não haja mais
instituições agindo no combate à corrupção e menos personalismo – faço essa crítica. Quando você tem a
possibilidade de fazer o enfrentamento da corrupção num país continental como o Brasil, por meio da ação
de um homem, ou dois homens, ou uma mulher, ou duas mulheres, ou algumas pessoas, é muito perigoso. O
que queria é que essa ação – feita hoje seja pelo juiz federal, seja pelos membros do Ministério Público – fosse
uma ação cada vez mais institucional, cada vez menos pessoal; acho que isso iria fortalecer.
No Acre, enfrentamos o crime organizado, mas, não fui eu, não foi o juiz, não foi um delegado, não foi
um promotor, foram as instituições que enfrentaram. E, exatamente por elas terem enfrentado, é que tivemos
sucesso. Ficou sem rosto, mas, o resultado veio, foi definitivo, e o Acre não tem mais a ação do crime organizado.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Acho que o nosso País precisa, mais do que nunca,
de um diálogo, mas precisa de um diálogo que tenha, pelo menos, dois compromissos: o primeiro o de aprofundar todas as investigações – esse tem que ser o primeiro; não podemos retroceder nisso; e cada vez mais
isentos de qualquer vento de interesse partidário ou conjuntural; esse é um ponto. E o segundo é definir como
fazer para que o País siga em frente, para que o sacrificado não seja o desempregado, ou mesmo as empresas
que são parte da vida econômica do nosso País.
Como fazer isso? Para mim, com a ação de todos os que ocupam funções públicas e de todos aqueles que
têm compromisso com este País. Acho que cabe à Presidenta, na posição que ocupa, um diálogo com chefes
de Poderes. Acho que cabe a quem ocupa a função da Presidência da República procurar o diálogo, seja com
quem for, pensando no País, pensando no fortalecimento das apurações dos malfeitos...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – ... e pensando, essencialmente, no modo como
vamos superar esta fase e fazer com que o Brasil siga em frente num ambiente ainda melhor.
Eu peço desculpa por ter estendido o tempo.
Agora é o Senador Acir que vai fazer uso da tribuna, mas vou voltar à tribuna e vou organizar uma próxima fala, propondo um caminho, porque acho que agora temos que pensar como nós, que ocupamos função pública, devemos atuar para ajudar o Brasil a ter menos corrupção, a ter mais combate à corrupção e a se
reencontrar com o crescimento econômico, com a geração de emprego, com a confiança dos brasileiros e de
quem não é brasileiro, de quem vive mundo afora.
Então, resgatar a confiança no nosso País e nas instituições públicas é o desafio que temos. Para isso, temos que tomar atitudes. E as atitudes precisam vir através das instituições.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP - RS) –Cumprimento o Senador Jorge Viana.
Como o senhor anunciou antecipadamente, facilitando o trabalho da Presidência, convido, com muito prazer,
o Senador Acir Gurgacz para ocupar a tribuna.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu já estava me desculpando com o Senador Acir;
com ele e com o Senador Fernando Bezerra, que estão aqui e se inscreveram, mas cumprimos rigorosamente
o rito dos inscritos. Por isso, demorou.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP - RS) –Com a palavra, o Senador Acir Gurgacz,
do PDT, do Estado de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado, antes de iniciar a minha fala, Srª Presidente, aproveito a oportunidade para cumprimentar o Senador Jorge Viana, do nosso vizinho Estado do Acre, pelo pronunciamento equilibrado e pela sua posição com
relação ao que está acontecendo no nosso País, principalmente com relação às reivindicações. E, de fato, essas
reivindicações têm que acontecer, têm que continuar acontecendo. O fim da corrupção é uma necessidade
para a população brasileira. Essa é a posição do nosso PDT, do nosso Partido.
Temos debatido amplamente essa questão. E essas investigações precisam continuar. Precisamos dar
nome às pessoas que são responsáveis pela corrupção no nosso País.
Então, meus cumprimentos também ao Senador Cunha Lima, que também fez o seu pensamento nessa
linha. Não é uma questão partidária; é uma questão de paz. Nós precisamos passar o Brasil a limpo, e é exatamente isso que está acontecendo, com total apoio de todos nós.
Com prazer, ouço o Senador Jorge Viana.
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O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu queria agradecer as palavras de V. Exª e dizer que
eu acho que não pode haver dúvida da nossa confiança, da nossa atitude de respeito e valorização de todos
que trabalham no Ministério Público, na Polícia Federal, na Justiça Federal, seja de que instância de Justiça atue,
no combate à corrupção, para que o nosso País fique ainda melhor. Não tenho dúvida de que vai ficar melhor o
nosso País. Agora, é muito importante: os nossos governos foram os que mais investiram na estrutura das polícias, do Ministério Público. O governo do Presidente Lula fez muito isso. Agora, quero mais instituições atuando
e menos pessoas atuando, porque nós somos falíveis. O ex-Ministro José Dirceu já estava preso, em casa. Foi
preso de novo. Pode isso? O Supremo havia decidido uma prisão para o Ministro José Dirceu. Ele estava cumprindo essa prisão. E hoje foi preso de novo, num outro local. Então, eu acho que até a própria Justiça tem que
se entender melhor, porque ninguém vai ficar contra a que se apure, seja de quem quer que seja, malfeitos,
mas nós não podemos agir e deixar dúvida nessa ação. Então, o fortalecimento da Justiça Federal, do Ministério Público, da Polícia Federal tem que vir, mas tem que vir acompanhado de mais instituições e menos ação
pessoal. Obrigado, Senador, pelas palavras.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – Muito bem. Meus cumprimentos ao Senador
Jorge Viana.
E, de fato, o Brasil precisa avançar, e nunca se apurou tanto quanto neste momento. Isto é bom para o
País, é bom para as instituições e, é evidente, para toda a população brasileira. Esta é a posição do PDT.
Que continuem as investigações, através do Judiciário, dos tribunais de contas, das CPIs que já estão
instaladas, tanto na Câmara quanto no Senado! É assim que nós entendemos que o País vai avançar, que nós
vamos passar por este momento difícil. É um momento difícil, mas um momento pelo qual o Brasil precisa passar. Só passando por ele, nós vamos ver um Brasil crescendo e desenvolvendo com a diminuição, ao máximo,
da corrupção brasileira.
Mas o que me traz aqui, Srª Presidente, é um assunto que nós já debatemos por várias vezes na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com a Presidência de V. Exª, que conduz muito bem aquela Comissão. A
Presidenta da República sancionou na última quinta-feira, dia 30 de julho, a Lei nº 13.154, que isenta os tratores
e máquinas agrícolas de licenciamento e emplacamento, incluindo veículos artesanais como os jericos, muito
usados pelos pequenos agricultores de Rondônia e de muitos outros Estados brasileiros.
A nova lei é resultado da aprovação pelo Congresso Nacional da Medida Provisória nº 673, que nós tanto
discutimos não só aqui no plenário, como já disse, mas também na nossa Comissão de Agricultura. Analisamos
e provamos essa medida provisória numa comissão mista, que tive a honra de presidir, tendo, como Relator, o
Deputado José Carlos Aleluia e, como Relator revisor, o Senador Blairo Maggi.
Depois, a Câmara aprovou, sem nenhuma mudança, o relatório que aprovamos na comissão mista. E o
Senado também aprovou esse projeto, essa medida provisória sem nenhuma alteração, mostrando que o trabalho que foi feito na comissão mista foi um trabalho muito bem feito. Ouvimos a sociedade, fizemos várias
audiências públicas para instruir os relatores e darmos um rumo para que nós pudéssemos chegar à lei num
ponto que nós entendemos que é da maior importância para os agricultores brasileiros.
Com a sanção presidencial desta lei, nosso objetivo de assegurar que os agricultores não precisarão pagar nenhuma taxa ou tributo para regularizar a situação do seu trator foi alcançado. Com a nova lei, os agricultores terão apenas que registrar seus tratores num cadastro único do Ministério Agricultura, o que servirá para
controle da frota, beneficiando o agricultor, por exemplo, em caso de roubo – hoje não há nenhum registro. A
partir daí, nós teremos, então, um cadastro, Senador Fernando Bezerra, de todos os tratores brasileiros, porque
hoje não há nenhum controle, não há como você ir buscar, ou tentar ir buscar em caso de roubo um equipamento agrícola e, com essa nova lei, isso poderá acontecer. Com esse cadastro, os agricultores poderão usar
seus tratores na lavoura e circular pelas estradas rurais, principalmente as estradas vicinais, como rodovias e
outras vias públicas, sem ter o emplacamento, obedecendo, no entanto, às regras de trânsito, que continuam
as mesmas, ou seja, os tratores podem circular em vias públicas, desde que sejam conduzidos por tratoristas
habilitados nas categorias C, D ou E, conforme o tipo de trator ou máquina agrícola, de acordo com o Código
Brasileiro de Trânsito.
Aliás, a nova lei também equipara a jornada de trabalho dos tratoristas à dos demais motoristas profissionais e vai permitir até quatro horas extras para esses trabalhadores, que não tinham uma lei específica.
O mais importante, no entanto, é que os nossos agricultores não precisarão pagar nenhuma taxa ou imposto para regularizar seus tratores e máquinas agrícolas, como o IPVA, as taxas de emplacamento ou o seguro
DPVAT, obrigatórios para os demais veículos motorizados. O valor do licenciamento e emplacamento de um
trator novo, incluindo IPVA, DPVAT, vistoria e placa, se aproximaria a R$600 por ano. A estimativa do Governo
era a de que a arrecadação, somente com o IPVA, seria algo em torno de R$250 milhões nos primeiros anos.
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No entanto, o impacto na agricultura e na economia do País seria muito maior. Como a maioria de nossos agricultores possuem mais de um trator ou máquina agrícola, este custo adicional do licenciamento dos
tratores iria onerar em muito as contas dos agricultores e impactar diretamente no custo de produção e, automaticamente, nos custos dos alimentos para a população brasileira, visto que os agricultores já trabalham
com uma margem de lucro muito pequena, sem contar com o risco que têm com cada safra que acontece.
Na agricultura brasileira, se cada agricultor possuir, em média, cinco tratores ou equipamentos agrícolas, no caso de emplacamento, este agricultor teria um custo adicional de R$3 mil ao ano de licenciamento.
Para os grandes agricultores, é claro, o impacto seria muito maior. Portanto, o licenciamento desses tratores
iria, certamente, interferir negativamente não só na renda familiar, mas no desempenho da agricultura e no
desenvolvimento regional, visto que a mecanização, que tem crescido em média 7% ao ano nos últimos dez
anos, é que tem contribuído para o aumento da produtividade da agricultura brasileira.
Foi por isso que nós aqui, no Congresso, montamos uma verdadeira resistência contra o emplacamento
de tratores e máquinas agrícolas, que resultou na sanção final desta lei pela Presidência da República. Essa é,
portanto, uma conquista de todos os Parlamentares que defendem ou não, direta ou indiretamente, a agricultura, mas principalmente dos agricultores, que ficaram livres definitivamente do custo do licenciamento de
seus tratores e máquinas agrícolas, incluindo os jericos.
O jerico, Srª Presidente, representa o primeiro passo para a mecanização da lavoura. É construído com
motor estacionário sobre o chassi de veículo sucateado. Por isso, é um veículo potente, com tração para vencer
os terrenos adversos do meio rural, mas que alcança baixa velocidade e por isso não oferece riscos ao trânsito
nas vias rurais. É usado no transporte, mas também na irrigação, na trilhagem de mantimentos para o gado e
até mesmo na geração de energia elétrica, Portanto, é, essencialmente, uma ferramenta de trabalho dos pequenos agricultores brasileiros.
Em Rondônia, por exemplo, há estimativas de que existam pelo menos dez mil jericos. No Município de
Alto Paraíso, considerado a capital nacional do jerico, são aproximadamente 1,8 mil jericos cadastrados pela
Secretaria Municipal de Agricultura e pelo Detran.
Foi por isso que apresentei emenda à Medida Provisória nº 673 para que os jericos também ficassem
livres do licenciamento e do emplacamento, para que possam ser usados legalmente na área rural. Agora o
jerico é oficialmente um equipamento agrícola, e não precisa de emplacamento.
Portanto, Srª Presidente, essa é uma grande conquista para a agricultura brasileira. Uma conquista importante para uma batalha que travamos desde 2008 no Congresso Nacional, e teve origem em uma resolução
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) – a de nº 281, de 2008 –, que exigia o emplacamento de todos os
tratores adquiridos a partir do dia 1º de janeiro de 2010.
Naquela época, com a mobilização dos agricultores e com a discussão travada no Congresso, conseguimos suspender os efeitos dessa norma do Contran. No entanto, ela foi reeditada em 2012, através da Resolução nº 429, que estendeu o prazo para o início do emplacamento dos novos tratores até 1º de junho de 2013.
Foi quando aprovamos o projeto de lei do Deputado Alceu Moreira, do PMDB, do Rio Grande do Sul, vetado integralmente pela Presidência da República. E V. Exª foi Relatora.
Em junho de 2013, nova resolução prorrogou o prazo para 1º de janeiro de 2015. A pressão dos Parlamentares obrigou o Governo Federal a editar, em abril deste ano, a Medida Provisória nº 673 para resolver o
problema. Depois de muita conversa com o Planalto, com os Parlamentares e agricultores, chegamos a um
texto bom para os agricultores, que foi aprovado em junho na Comissão Mista da medida provisória, e que é
o texto da lei sancionada pela Presidência da República, com apenas dois vetos, não ligados aos agricultores,
mas foi um trabalho muito grande.
E aqui parabenizo, mais uma vez, o Deputado José Aleluia e o Senador Blairo Maggi, que foi o Relator
revisor, pelo trabalho que fizeram, pois tudo que foi aprovado na Comissão Mista foi aprovado na Câmara e no
Senado, sem nenhuma alteração, sinal de que as audiências públicas que fizemos para tratar do assunto, ouvindo a sociedade organizada e o Governo, funcionaram. Nós fizemos um texto que talvez não seja o perfeito,
o ideal, mas que atende o Governo e os agricultores.
Outro assunto que trago, Srª Presidente, é com relação à restauração da BR-435, que liga a BR-364, em
Vilhena, até Pimenteiras, passando por Colorado e Cerejeiras, no Estado de Rondônia, no Cone Sul. Essa rodovia
foi federalizada recentemente e seus 162 quilômetros, que ligam esses Municípios, estão sendo restaurados.
Antes, a rodovia era estadual e se chamava BR-399.
É uma importante rota para o escoamento de soja e de diversos produtos da agropecuária do nosso
Estado. A restauração dessa rodovia é muito importante, uma conquista para os agricultores da região. No entanto, a informação que recebo dos agricultores e empresários de Vilhena, que me telefonaram nesta semana,
é de que o serviço que está sendo feito é de péssima qualidade. Mais uma vez, enfrentamos esse problema. Já
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estamos enfrentando o mesmo problema na BR-364, em que já fizemos várias diligências, e, agora, também
temos esse problema na BR-425, que está sendo restaurada pelo DNIT.
Então, fica aqui o nosso pedido para que o DNIT do Estado de Rondônia e o DNIT nacional possam tomar
providências o mais rápido possível para que não haja, mais uma vez, uma perda de recursos. É muito difícil conseguir liberação de verba, projeto, licitação e ordem de serviço. Depois disso tudo, o que demora alguns anos,
muitas vezes acontece um serviço malfeito. É dinheiro jogado fora. Nós ficamos sem o dinheiro e sem a estrada.
Portanto, é uma situação que não pode continuar. Fica aqui o nosso pedido para que tanto o Ministério
dos Transportes como o DNIT de Rondônia e o nacional tomem providências urgentes com relação à restauração e aos serviços executados pelo Governo não só na BR-399, que agora é a BR-435, mas na 364, na 425, na
429 e na 319, em que vamos fazer uma nova diligência no próximo mês de setembro a fim de acompanhar o
andamento das obras naquela BR tão importante para o nosso Estado de Rondônia.
Para finalizar, Srª Presidente, com relação à economia brasileira – e já ouvimos aqui alguns Senadores se
pronunciarem a esse respeito –, na verdade, o que eu entendo é que o que está segurando a economia neste
momento é a restrição de crédito. E é evidente que restringir crédito num momento de recessão, com alta de
juros, vai causar queda no consumo, é evidente que vai causar queda na produção, é evidente que vai gerar
desemprego. Entendemos que qualquer ajuste econômico tem que evitar o desemprego. Nós temos que cuidar
do emprego, porque o desemprego gera mais custo para o Governo, pois o Seguro-Desemprego é bancado
pelo Governo, e há vários pais de família hoje desempregados.
Nós atendemos o Ministro da Fazenda, aprovando os ajustes econômicos que ele mandou para cá. E o
argumento que ele usou, Srª Presidente, era o de que, se aprovados os ajustes econômicos enviados pelo Governo por meio do Ministério da Fazenda, a situação iria melhorar, a economia voltaria a crescer, nós teríamos
a baixa dos juros e a roda da economia giraria novamente.
E nós não estamos vendo isso acontecer. O que estamos vendo acontecer é exatamente o contrário. O
brasileiro está sem confiança no Governo. As empresas estão sem confiança de investir. Algo que o Brasil demorou anos para conquistar, a confiança do povo brasileiro, a confiança das empresas, nós estamos vendo
hoje se reverter em desconfiança. A população não está comprando. Não há crédito. O dinheiro foi retirado do
mercado e está no mercado financeiro. Estamos vendo novamente os altos lucros dos bancos, como acontecia
num passado bem distante.
Não é esta a economia, não é este o Brasil que nós do PDT queremos ver. Nós queremos ver o País crescendo e se desenvolvendo, com investimento...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/PDT - RO) – ... em infraestrutura, com investimento em
educação, com investimento naquilo que gera emprego e renda para a população brasileira.
Essas eram as minhas palavras.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Apoio Governo/PP - RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz.
Agradeço também as referências sobre a questão da sanção sem vetos e o cumprimento de um acordo
que o Governo havia feito com os Parlamentares que tanto lutaram, como V. Exª, na Presidência da Comissão
de Agricultura, em que eu lhe sucedo com muita honra, depois do Senador Benedito de Lira, acerca da matéria do emplacamento.
Era, na verdade, uma tentativa de fúria arrecadatória apenas e que burocratizava também a atividade
rural. V. Exª lembra também os famosos jericos, uma engenhosa criação dos nossos produtores para reduzir
custos, e nós não podíamos penalizar e também tirar mais da galinha dos ovos de ouro da economia brasileira,
pois o único setor que cresce, apesar da crise, é exatamente o da produção de alimentos.
Parabéns, Senador Acir Gurgacz.
Como foi anunciado, convido, com muito prazer, o Senador Fernando Bezerra. Em seguida, o Senador
Ataídes Oliveira e o Senador Cristovam Buarque como subsequentes oradores.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há exatos 15 anos, um grupo de professores da área da Ciência da Computação decidiu que o Nordeste brasileiro não perderia mais profissionais
para outros centros de formação pelo mundo. Estavam dispostos a fundar, em Pernambuco, um novo polo de
tecnologia, com a capacidade de manter por lá pessoas que saíam da academia e, ao mesmo tempo, atrair
gente nova, disposta a pensar e inovar.
Essa ideia foi o pontapé inicial para a criação do Porto Digital, uma engrenagem que envolve instituições de ensino, Governo e iniciativa privada, com o objetivo de imaginar e desenvolver novas soluções para o
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mundo. Um centro com a habilidade de manejar vários setores da economia criativa, na computação, comunicação, design e artes.
O Porto Digital é hoje uma realidade e um grande orgulho para Pernambuco e para todos nós nordestinos. Um arranjo produtivo inovador, que gera empregos qualificados para quase 8 mil pessoas e que se tomou
referência nacional.
Semana passada, Srª Presidente, a revista Exame, uma das mais conceituadas do País, classificou o Porto
Digital como o Vale do Silício brasileiro, pela sua capacidade de formar e receber profissionais da economia
criativa.
Mais de 250 empresas estão ancoradas no Porto Digital, que hoje ocupa uma área de aproximadamente 150ha na região central do Recife, que vem sendo requalificada com a instalação e consolidação de novos
empreendimentos. Desde a instalação do Porto Digital, já foram mais de 50 mil metros quadrados de imóveis
históricos restaurados em toda a extensão territorial do Parque Tecnológico.
O Início dessa experiência renovadora está no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Lá foram formados os cientistas que iniciaram o processo de criação do Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife, o nosso Famoso Cesar. Surgia ali o desejo de estalar um polo de alta tecnologia. Professores obstinados, como o Professor Sílvio Meira e Clylton Galamba, encontraram na figura do então Secretário
Estadual de Ciência e Tecnologia, Cláudio Marinho, o parceiro ideal para a empreitada. Marinho apostou na
ideia e decidiu aproveitar o fato para revitalizar o território do Recife antigo. Hoje, mais de R$90 milhões já foram investidos na recuperação de prédios históricos, que atualmente abrigam empresas de economia criativa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui fazer uma referência especial ao meu antecessor no Senado, o hoje Deputado Federal Jarbas Vasconcelos, que, quando governou Pernambuco, teve a sensibilidade
de compreender o que era o Porto Digital. Ele desenvolveu políticas públicas capazes de incentivar a atração
de empresas para a região. Os impostos foram diferenciados e o Governo investiu na melhoria da infraestrutura
do bairro, dotando a região com 10km de fibra ótica e Internet rápida. Essas ações possibilitaram que grandes
corporações, como a Microsoft, a IBM e a HP, por exemplo, pudessem chegar ao Porto Digital.
No ano passado, a Fiat anunciou que irá abrir no Recife um centro de design, pesquisa e tecnologia. Será
o quinto centro no mundo da fábrica italiana. Um dos fatores que motivou a escolha da capital pernambucana foi justamente o Porto Digital.
Aqui, Sr. Presidente, devo destacar a participação decisiva do Governador Eduardo Campos, que trabalhou firmemente para que a Fiat fosse para Pernambuco e incentivou, de maneira direta, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação científica em meu Estado.
Ao mesmo tempo em que atrai multinacionais, o Porto Digital segue trabalhando no sentido de gerar
mais renda. Três grandes incubadoras amparam mais de 50 empresas de pequeno e médio porte, garantindo
a elas todo o suporte necessário para que os novos negócios possam prosperar.
Nessas empresas estão jovens recém-formados com muitas ideias boas e pouco dinheiro, mas que, graças ao suporte do Porto Digital, conseguem desenvolver seus projetos. É a chamada aceleradora de negócios,
uma ferramenta fundamental para o sucesso do Porto Digital.
Nesses 15 anos de existência, muitos bons negócios foram realizados sob o guarda-chuva do Porto Digital, que não para de inovar. A iniciativa agora ultrapassa as fronteiras do Recife, com a inauguração de dois
Armazéns da Criatividade no interior do Estado – o primeiro em Caruaru e o outro em Petrolina –, estimulando
a inovação no Agreste e no Sertão de Pernambuco.
Quero aqui cumprimentar todos os empresários, os trabalhadores e os colaboradores do Porto Digital,
saudando de forma especial o diretor do seu núcleo de gestão, o Prof. Francisco Saboya.
Ele tem feito um trabalho brilhante, garantindo visibilidade e buscando novos parceiros dentro e fora
do País, com capacidade de investimento para impulsionar ainda mais o setor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na volta aos trabalhos legislativos aqui no Senado Federal, não poderia
deixar de fazer referências às visitas que fiz pelo meu Estado – no Agreste, em Garanhuns, em Bom Conselho,
em Inajá, em Caruaru no meu Sertão de Pernambuco, em Petrolina e na capital, no Recife.
Por onde andei, conversando com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores lideranças sindicais, representantes
de setores produtivos e empresariais, todos estão preocupados com a grave crise política, econômica e ética
que o Brasil vem enfrentando a um só tempo.
E por isso eu gostaria de aqui registrar um artigo publicado no Jornal O Globo, de autoria do meu conterrâneo, Senador por Brasília, o Prof. Cristovam Buarque, que foi muito feliz em procurar identificar a urgência
para se abrir um diálogo entre as lideranças políticas e da sociedade civil que possam identificar um caminho
para a superação da grave crise que nós estamos enfrentando.
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E acho que o Senador Cristovam foi feliz porque a dificuldade de encontrar um caminho ou pelo menos
um encaminhamento para o enfrentamento dessas três crises que se conjugam se deve ao fato de que, de um
lado, é preciso ter humildade para reconhecer os erros e os descaminhos que foram percorridos e, de outro
lado, é preciso também ter compreensão de que nós precisamos preservar a institucionalidade, precisamos
valorizar o regime democrático, precisamos ter em mente que apenas caminhamos 25 anos sob a égide da
nossa nova Constituição Cidadã.
Por isso acho que o artigo do Prof. Cristovam Buarque, do Senador pelo Distrito Federal, é oportuno e
merece uma reflexão de todas as lideranças desta Casa, e parece que estava antevendo o ambiente de radicalização. Ele não podia prever o que acabou acontecendo e que também está noticiado na grande imprensa
brasileira: até onde se está escalando esse radicalismo?
À colocação de uma bomba caseira em frente ao Instituto Lula não foi dada a devida atenção nem pela
imprensa, nem pelas autoridades constituídas, nem pelas lideranças políticas. É importante que haja um posicionamento duro, no sentido de que as investigações possam ser feitas com celeridade e que se possa identificar quem, de fato, promoveu a colocação daquele artefato e com que objetivo, aonde se quer chegar.
Eu falo isso porque o Senador Jorge Viana, ocupando a tribuna desta Casa, disse que a bomba caseira
não tinha como alvo o Presidente Lula; tinha como alvo o Instituto Lula. Mas o que é o Instituto Lula senão a
própria figura do ex-Presidente da República?
E eu quero aqui, Sr. Presidente, traduzir o meu sentimento, que aprendi em casa, aprendi com meu pai:
é nos momentos de dificuldade que devemos manifestar nossa solidariedade.
Eu tenho respeito pela figura do Presidente Lula – retirante, nordestino, pernambucano. Saiu do Estado
tangido pela seca para se firmar como a grande liderança política deste País. Governou o Brasil durante oito
anos, e governou promovendo a maior inclusão social da história deste País.
Estamos nos aproximando do aniversário da morte do Governador Eduardo Campos. Estamos nos aproximando do dia 10 de agosto, quando Eduardo, se vivo fosse, estaria completando 50 anos de idade. Tive o privilégio de ser seu auxiliar; tive o privilégio de ser o seu Secretário de Desenvolvimento Econômico, e pude ver
de perto o esforço que ele e o Presidente Lula fizeram para colocar Pernambuco no mapa do desenvolvimento.
Os investimentos, que não foram poucos, na infraestrutura econômica do Estado – refinaria, polo petroquímico,
polo naval, polo automotivo. E uma revolução na área educacional. A presença da universidade federal, que saiu
do litoral, que ganhou o interior, no agreste, no sertão. A presença de dezenas de escolas técnicas, que vieram
para qualificar e dar oportunidade de vida aos jovens e aos adolescentes do meu Estado.
Portanto, quero trazer aqui a minha palavra, como Senador de Pernambuco, para cobrar responsabilidade por parte das autoridades constituídas, a partir da Presidenta da República, a partir do Ministro da Justiça,
que não pode dar apenas o formal e achar que essa bomba caseira foi um episódio menor, qualquer. Não! Ela
está dentro de uma escalada de radicalismo político. Ela está dentro desse ambiente que o Senador Cristovam
Buarque colocou muito bem.
As lideranças políticas empresariais da sociedade civil organizada no nosso País já não conseguem se
entender, já não conseguem abrir espaço para dialogar, para saber o que, de fato, nós estamos enfrentando
para que a gente possa, com paciência, com humildade, com verdade, com boa vontade, encontrar caminhos
para superação dessa grave crise política.
Eu sou um otimista por convicção. O Brasil é maior do que as suas crises. Já superamos muitas no passado, mas, é verdade, muitas nós poderíamos ter evitado, como, diz o artigo do Senador Cristovam Buarque, a
que nos levou ao golpe de 64. Agora, estamos vivendo momentos tão difíceis quanto aqueles vividos no passado. E é por isso que a responsabilidade se impõe para que, nesse segundo período legislativo, as lideranças
políticas no Senado e na Câmara, as lideranças partidárias, as lideranças sindicais possam abrir espaço, não
para falar apenas o que pensam ou o que identificam, mas possam abrir espaço para ouvir as outras opiniões,
para formar um denominador comum, para formar um consenso de poder por cima das vaidades, dos egos,
dos interesses pessoais para a gente poder colocar o interesse da Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Permite-me, Senador?
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Pois não, Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Em primeiro lugar, Senador Fernando Bezerra, para, ao seu lado, manifestar a minha preocupação com essa bomba. Em política, bomba é bomba, mas,
nas disputas militares, há uma diferença grande entre uma bomba atômica e uma bomba caseira. Mas, como
gesto político, tem a mesma dimensão nefasta de sair dos meios democráticos, do diálogo, da discussão para
o uso de um instrumento violento. Por isso, essa bomba, não adjetivo, essa bomba política ela é grave e pre-
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cisa ter o repúdio de todos. Hoje foi na frente do Instituto Lula, amanhã pode ser na frente do Instituto FHC,
o instituto X, Y, Z. Essa não é a maneira de manifestarmos contra quem quer que esteja na política, sobretudo
em um período democrático. Então, aqui, minha solidariedade a sua posição. Segundo, quero agradecer a sua
generosidade em citar o meu artigo de uma maneira elogiosa. E terceiro, aproveitar e pegar carona, Senador
Acir, na sua colocação, para fazer aqui uma proposta, que eu posso até subir à tribuna e depois fazer. Eu venho
defendendo essa ideia da necessidade de um diálogo há muito tempo. Há muito tempo. Porque nós estamos
vivendo um momento em que qualquer alternativa que não for fruto de um diálogo consensuado, concertado – concerto com “c” – vai levar a riscos muito grandes. Isso tem que partir da Presidente. Eu cheguei a sugerir, por meios diversos, que Fernando Henrique e Lula conversassem. Mas isso tem que partir da Presidente. A
Presidente disse, Senador Acir, que quer o diálogo. Pois eu quero aqui dizer que, se ela me convidar, e eu tenho
certeza que se ela convidar alguns Senadores para conversar sobre o momento político, nós iremos. Eu irei,
Senador Acir. Agora, acho que ela não deve convidar pessoas do “fla-flu”. O PSDB, que é contra, ou outros que
não são do PSDB mas são contra, esses deve chamar também. Mas aí é outro... E nem também os que vão bajular, ou os que vão pedir cargos, ou os que vão pedir liberação de verba. Eu estou disposto a ir. Não vou pedir
verbas, não vou indicar ninguém, eu vou dizer algumas verdades, no intuito de encontrar um caminho para
sairmos dessa crise. Porque todas as alternativas são complicadas. A primeira delas, a continuação do Governo
Dilma, nas atuais circunstâncias, por mais três anos e meio não é uma coisa boa para o Brasil. A interrupção do
mandato dela, por impeachment, por renúncia, ou por anulação não será algo que você dizer que atravessará
a história tranquilamente. Então, veja, as alternativas são muito ruins. Como é que a gente vai escolher uma?
Dialogando, conversando. Agora, tem que partir dela. Hoje, o Senador Cássio aqui manifestou disposição, pelo
que eu saiba, do próprio PSDB, colocando uma condição que, no caso do Partido, eu acho correta: ela pedir
desculpas pelo que houve de erros. Eu até acho que não precisa desculpas, basta reconhecer. Reconhecer que
errou ao seguir o Mantega daquele jeito, que errou ao seguir o marqueteiro dela daquele jeito, que errou ao
acreditar em alguns diretores da Petrobras no seu tempo. Errou. Reconhecer erro não é nada grave. Mas isso
quando houver um debate institucional. Eu não tenho a menor possibilidade de propor nada institucional. Do
meu Partido, o Líder é o Senador Acir, o Presidente é o Senador Lupi, que, aliás, são afinados com o Governo
diretamente. Eu sou apenas um filiado do PDT e um Senador do Distrito Federal, mas sou um brasileiro e estou
absolutamente preocupado com o que virá aí. Por isso, creio que nenhum de nós tem o direito de se negar a
um debate, a um diálogo com a Presidente Dilma, se ela convidar. Eu estou disposto a fazer isso. Só estive com
ela uma vez, num almoço que ela ofereceu aos Senadores do PDT, do PSB e do PCdoB, nunca outra vez. Em função daquilo, eu lhe mandei um documento, uma carta sobre como ela poderia fazer a revolução educacional
no Brasil. Nunca tive notícias de qualquer encaminhamento. Dessa vez não vou levar encaminhamento nem
para a educação. Nada. Nada, nada. Eu quero, como brasileiro, manifestar minha angústia, minha preocupação
e me colocar à disposição do Brasil – não da Dilma, nem da oposição, do Brasil –, para saber como a gente vai
sair deste momento tão crítico que está atravessando. Então, aproveito o seu discurso, empolgado, talvez, pela
sua fala e pelo seu elogio ao meu artigo, em que eu já propunha o diálogo. Eu já propunha, há meses, aqui,
que isso é necessário. Então, peço desculpas de pegar carona no seu discurso. Talvez seja a única maneira de
fazer propostas como esta, que, se a gente refletir muito, desiste de fazer: não quer correr o risco, se acomoda.
Então, eu, empolgado pela sua fala, me coloco nessa condição. Nós precisamos dialogar, mas dialogar com a
verdade, sem intenções outras, a não ser fazer com que o Brasil atravesse esta grave crise, que é política, econômica e moral ao mesmo tempo.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Eu agradeço o aparte
do Senador Cristovam Buarque.
Apenas, Sr. Presidente, desejo discordar: o Senador Cristovam Buarque não é um mero filiado do PDT, nem
um mero Senador da República, é um dos melhores quadros da política nacional. E é neste momento de crise
que acho que a palavra do Senador Cristovam Buarque, as suas sugestões devem ser refletidas e consideradas.
O artigo de V. Exª e o esforço que vem pregando aqui, neste plenário, durante esses primeiros meses que
aqui convivo no Senado Federal são sempre uma exortação ao diálogo.
E acho que é através dessa convocação ao diálogo que poderemos desarmar as diversas bombas que
estão sendo jogadas no cenário da política econômica brasileira, na política social brasileira, na política partidária brasileira e reacender a esperança, a fé e a confiança do povo brasileiro no futuro do nosso País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando Bezerra Coelho, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio Governo/PDT - RO) –Meus cumprimentos, Senador Fernando Bezerra, e também ao Senador Cristovam, pelo seu belíssimo aparte que faz nesta tarde.
Passo a palavra agora ao Senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Acir Gurgacz, V. Exª acaba de entregar a Presidência
da sessão ao nobre Senador Bezerra, e eu pude aqui, quando adentrei este plenário, ver o finalzinho do vosso
discurso, quando V. Exª estava falando sobre a elevação da taxa de juros, o desemprego, a recessão. E volto a
esse tema desta tribuna.
Na primeira semana do mês de junho, eu fiz aqui, desta tribuna, uma exposição do cenário econômico
do nosso País. Hoje volto para falar sobre a inflação, sobre a taxa de juros, sobre a recessão, sobre a retração
do PIB, sobre o desemprego, que eu vi que muito preocupou V. Exª no seu discurso; sobre as contas públicas,
os pagamentos de juros da nossa dívida, o swap cambial, a balança comercial, o PPE, esse Programa de Proteção ao Emprego, que será mantido pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vou falar também sobre a
queda da nossa arrecadação, sobre a perda de poupança, assuntos de maior relevância para o conhecimento
do nosso povo brasileiro.
Estamos presenciando um dos períodos mais conturbados de nossa história republicana. O momento é
gravíssimo, e os riscos são cada vez mais reais. Este Governo arrastou o nosso País para dentro de um túnel de
escuridão completa, onde fica difícil ver qualquer luz ao final.
Falta de credibilidade. O Líder Cássio Cunha Lima e também o nosso Líder maior Fernando Henrique
Cardoso disseram que popularidade todos nós perdemos, mas credibilidade não. Se perdermos a credibilidade, é difícil recuperá-la.
Falta de credibilidade do Governo. A credibilidade do Governo nunca esteve tão baixa. A aprovação já
está em torno de 7%, segundo as últimas pesquisas. As famílias, os empresários e os trabalhadores não têm
mais confiança no futuro do País e, por isso, não consomem, não investem e não produzem.
Conversar hoje com este Governo, eu particularmente acho que devemos, sim. E disse isso desta tribuna
há poucos dias, Senador Cristovam. Se a Presidente Dilma tivesse mais humildade, convidaria todos os partidos,
todos os políticos para conversar. Mas, quando a credibilidade está perdida, penso que esse reforço do diálogo
vai ser inócuo. Essa é a minha conclusão, salvo melhor juízo.
A inflação disparou e se aproxima dos 10%. O preço dos alimentos, energia, transporte, gasolina, remédios, escolas estão em escalada frenética. O custo de vida em todas as cidades brasileiras está subindo sem
trégua há vários meses, tirando o poder de compra das famílias brasileiras.
Causas da inflação. Tenho me debruçado muito sobre a inflação. Sempre digo que a lei de mercado, a
oferta e a procura são o verdadeiro equilíbrio da inflação. A deficiência de oferta, ou seja, a falta de produto no
mercado eleva a inflação. Há falta de produção.
Temos que produzir mais, jogar mais produto no mercado. O Governo eleva a taxa de juros, o que fomenta a inflação. Espera aí: aumentar taxa de juros fomenta a inflação? No meu entendimento, fomenta a inflação,
sim. Por que fomenta a inflação? Que me perdoem os grandes economistas, porque eu não sou economista.
Eu venho da contabilidade e do direito tributário. Por que a elevação da taxa de juros fomenta a inflação? Porque inibe a produção. Se inibe a produção, inibe a oferta de produtos no mercado. Então, elevar taxa de juros
é o pior remédio que um governo pode usar em uma economia. Lamentavelmente, para combater a danada
dessa inflação, o Governo só tem usado um remédio: elevar a taxa de juros, hoje, a 14,25%. Poderia se usar outro remédio: produzir e produzir.
Eu não me esqueço de que, em dezembro de 2007, os Estados Unidos tinham uma taxa de juros de
4,25%. Em janeiro do ano seguinte, 2008, explodiu a bomba lá nos Estados Unidos. Imediatamente, o governo
chamou os empresários e disse: “vamos produzir”. Os empresários disseram: “mas com a taxa de 4,25%, não dá
para produzir”. O governo prometeu: “vou baixar a taxa de juros”. No final de 2008, a taxa de juros era 0,25% e
até hoje ela está em 0,25%. O país que deflagrou a grande crise mundial foi o primeiro país a sair da crise: os
Estados Unidos. Não é pecado copiar. Essa taxa de juros de 14,25% é um desastre. Essa taxa de 14,25% é o que
agravará ainda mais a recessão e dificultará novos investimentos produtivos na economia brasileira.
Recessão, o resultado da elevação da taxa de juros. Sem dúvida o arrocho fiscal deste Governo é um estridente fracasso. A política de aumentar juros, impostos, tarifas públicas e, ao mesmo tempo, cortar direitos
trabalhistas foi a receita perfeita para o desastre.
Essa política econômica desastrada está aprofundando a recessão e aumentando o desemprego. E aí
está, Senador Cristovam, a minha maior preocupação: desemprego. Amanhã, quero voltar a esta tribuna, se
assim Deus me permitir, para falar sobre o desemprego no País.
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As famílias brasileiras já perdem, perderam ou estão perdendo 16 bilhões por mês em compras. Olha
o prejuízo das nossas famílias e o prejuízo do Governo! O Valor Econômico disse: dezesseis bilhões, com essa
elevação da taxa de juros, ao mês.
O poder de compra despencou com a alta da inflação, restrição ao crédito e aumento do desemprego.
Retração do PIB. A previsão de contração do PIB está, segundo os analistas, hoje em 1,8% negativo. Mas
deve ultrapassar os 2%, quando o mundo, neste ano, deve crescer mais de 3%.
Este Brasil, com todas essas riquezas e potencialidades que temos, que eu chamo de chamo de gigante
ainda adormecido, vai ter uma retração em sua economia neste ano em torno de 2%.
Lamentavelmente, nenhum brasileiro tem mais dúvida de que a recessão se instalou de vez no País e
que será duradoura. Lamentavelmente!
Eu não consigo, como empresário, como Senador da República, hoje, como contador que fui, ver em curto e médio prazo, na gestão deste Governo, uma reviravolta no quadro econômico deste País. A permanência
do ex-ministro Mantega diante do Ministério da Economia foi o desastre total e absoluto.
Aí vem o desemprego. O drama do desemprego aumenta por todo o País, e isso é evidente. Somente na
região metropolitana de São Paulo – e isso acabou de sair –, a taxa de desemprego alcançou 13,2%, segundo
o Dieese. Neste semestre, o País perdeu 345 mil postos de emprego, carteira assinada, para celetistas. Foram
345 mil empregos, celetistas.
Esse celetista corresponde a uma mão de obra mais ou menos qualificada – e nós sabemos que a nossa
mão de obra é desqualificada e de baixa produtividade. Ou seja, se para esse celetista, que já tem uma certa
qualificação, nós perdemos 345 mil postos de trabalho, imaginem como está a situação dessas mais de 20 milhões de pessoas que estão à procura de emprego.
Infelizmente, sabemos que é só o começo e que a situação irá se agravar nos próximos meses, devido à
desaceleração da economia e o aumento dos juros.
É tão ruim você descrever um quadro desses, Sr. Presidente! Isso não nos agrada. Agora, a verdade, a realidade nós temos de levar para o povo, porque, de repente, eles não têm essas informações que nós temos,
como Senadores da República.
E essa metodologia de calcular o desemprego no Brasil é totalmente errática! Amanhã, vou falar novamente tão somente sobre o desemprego, Senador Cristovam.
O PEA, a População Economicamente Ativa, chega próximo de 100 milhões de brasileiros, são 96 milhões
de brasileiros. O desemprego hoje bate a casa dos 10%. A Pesquisa Mensal do Desemprego (PME) só calcula
a taxa de desemprego em seis regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador. É onde há indústrias, postos de trabalho. Olha o quanto essa pesquisa é perigosa para
a nossa economia!
A PNAD Contínua, essa sim, é mais ampla. Ela chega a 3,5 mil Municípios, mas também deixa muito a
desejar. Por quê? Existem 10 milhões de jovens nem-nem.
V. Exª, que é um defensor incansável da educação do nosso País, não só da educação do ensino médio,
mas também do profissional, veja bem: os nem-nem, que nem estudam e nem trabalham, nem mais estão
procurando emprego, porque a sua autoestima caiu, são mais de 10 milhões de jovens – mais de 10 milhões
de jovens à busca de uma oportunidade, Presidente! Oportunidade para fazer um curso de formação técnica
de eletricista, de encanador, de pedreiro. E aí eu entro com o Sistema S sempre. O Sistema S, que tem um rio
de dinheiro para qualificar, para dar oportunidades a esses jovens, e, infelizmente, não dá.
E nós temos aqui 10 milhões de nem-nem, que estão aí... E eu acho que o futuro desses garotos é a prostituição e a droga, porque não há outra oportunidade.
Existem 9,3 milhões de pessoas no seguro-desemprego – 10 milhões, praticamente –, hoje, penduradas
no seguro-desemprego, que representam R$32 bilhões. E agora o Governo falou: “Nós temos que corrigir isso
aqui”. Só que, em 2003, nós tínhamos 5,1 milhões. Olha essa diferença! Dobrou, de 2003 para 2014.
As pessoas que, depois de 30 dias, desistirem de procurar emprego saem da estatística oficial. Por isso é
que estou dizendo que essa metodologia é errática. E amanhã eu quero destrinchar a história do desemprego
no Brasil.
Se tenho carteira assinada, tenho curso superior, estou procurando emprego e, dentro de 30 dias, não
consigo achar emprego, eu saio da estatística do Governo e fico como desalentado, não como desempregado.
Isso interessa ao Governo, que falou, ao longo dos anos, de pleno emprego, pleno emprego, pleno emprego. Um tremendo engodo! Não havia nada de pleno emprego!
A taxa de desemprego entre 16 e 29 anos é de 15,7%, segundo o IBGE, há poucos dias, numa revista. E
ratifico: amanhã volto a falar sobre desemprego.
A taxa de desemprego hoje para mim, Sr. Presidente, é superior a 20% – lamentavelmente, é superior a 20%!
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No meu Estado do Tocantins, nós não temos indústria, lamentavelmente. É um Estado novo, com muitas
riquezas, muitas potencialidades, mas nós não temos indústrias, nós não temos empresários, grandes empresas. Então, a taxa de desemprego, no nosso Estado, é superior a 30%.
Contas públicas. No início deste ano, o Governo anunciou um superávit de R$66 bilhões, equivalente a
1,2% do PIB, ao contrário do rombo histórico do ano passado que foi de R$32,5 bilhões. Aí entra, então, aquele
PLN nº 36, que o Governo, usando a maquiagem contábil, em que os fatos contábeis não mentem, os números
não mentem, conseguiu transformar um déficit primário de R$32,5 bilhões em um superávit. E este Congresso Nacional ajoelhou e aprovou o PLN nº 36, estuprando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em vez disso, acaba
de ser divulgado que o Governo Federal teve um déficit agora, desses seis primeiros meses, de R$1,6 bilhão.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Se o Governo tinha uma previsão, fez um compromisso com o Congresso Nacional e com o povo brasileiro de ter uma receita superior à despesa de R$66
bilhões, que se chama de superávit primário, depois de seis meses do ano de 2015, nós estamos, então, com
um déficit primário ou com uma despesa maior de R$1,6 bilhão, no primeiro semestre.
Eu não vi ainda o mês de julho, mas ele deve ter sido outra bomba. Esse é o pior resultado desde o início
da série histórica que começou em 1997. Somente em junho deste ano, eu repito, um rombo de quase R$10
bilhões no setor público, ou seja, o Governo gasta muito mais do que arrecada e gasta extremamente mal.
Aí aquela frase de V. Exª: “A economia está bem, mas ela não está indo bem”. Eu vi, no início do ano de
2011, ...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – ... V. Exª, desta tribuna, falando exatamente essa
frase.
Infelizmente, o Ministro Levy agora jogou a toalha, ao reduzir a meta de superávit para 0,15% do PIB.
As receitas despencaram devido ao arrocho fiscal, enquanto as despesas continuaram subindo. Mesmo
essa irrisória meta dificilmente será cumprida. Claro!
Os analistas estão dizendo que nós vamos ter uma retração de 2%. Hoje já se fala de 1,8%, como todos
nós sabemos.
O único corte para valer que existiu foi nos investimentos públicos de 36% em relação ao ano passado,
sacrificando o futuro do País.
Pagamento da dívida. Olha só! Pagamento de juros da nossa dívida bruta, hoje. Nos seis primeiros meses
deste ano, o Governo já gastou R$225,870 bilhões para pagamento de juros da dívida. Só nestes seis primeiros
meses! E o swap cambial está aqui dentro.
Nos últimos 12 meses, a despesa com pagamento de juros chegou a R$417 bilhões. Isso representa 7,32%
do nosso PIB. E deve chegar, ao final do ano, com 8,5% do PIB. Ou seja, nós devemos ultrapassar aí R$500 bilhões, só para pagamento de juros da nossa dívida, que hoje está batendo a casa dos R$4 trilhões, caminhando
para o R$5 trilhões.
O sábio amigo Senador Serra, em um artigo recente, lembrou que, a cada um ponto de aumento da taxa
Selic, as despesas do Governo sobem R$15 bilhões.
Reproduzo as palavras do nobre amigo, o Senador Serra disse:
A triste realidade é que hoje juros em alta deprimem ainda mais a atividade econômica e a arrecadação. Do outro lado, aumentam as despesas, turbinam, assim, o déficit público e o desajuste da
economia, além de inibirem o investimento produtivo.
Olha o que ele disse! É perfeito! Ninguém produz, ninguém consome.
Dívida pública. Eu disse há poucos minutos que estamos, então, já ultrapassando os R$4 trilhões. Em
dezembro de 2002, essa dívida não chegava a R$1 trilhão. Este Governo, lamentavelmente, chegou, encontrou
os caixas abarrotados de dinheiro e falou: “Vamos brincar com isso aqui”. Ele se esqueceu que o dinheiro é público, mas é do público, não é dele!
Nós estamos devendo mais de R$4 trilhões. Aquela dívida que nós tínhamos com o FMI, que o ex-Presidente Lula disse que foi paga e fez uma verdadeira festa: ele pegou um dinheiro barato – que era a dívida externa –, um juro barato, pegou um dinheiro emprestado internamente com juros seis vezes mais, para pagar
a dívida externa. E, hoje, essa dívida externa está chegando próximo dos US$400 bilhões. Apesar de termos
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uma reserva de US$370 bilhões – e que eu estou morrendo de medo de o Governo meter a mão nela. Aí sim,
o nosso risco Brasil desaba também.
Swap cambial. O que é swap cambial? O prejuízo do Banco Central com as operações de swap cambial
chegou a R$51 bilhões no primeiro trimestre. E representa mais despesa do Governo para pagamento de juros.
Esses juros aos quais me referi há poucos minutos...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – ... de R$500 bilhões, aqui está o swap.
O total desses contratos alcança a espantosa cifra de US$108 bilhões. E aqui eu estou me referindo a
US$108 bilhões, o que eleva substancialmente o risco para as finanças públicas. Esse foi o prejuízo do swap
cambial dos seis meses deste ano: R$51 bi. E, dos 12 últimos meses, US$108 bilhões. O povo brasileiro precisa
dessas informações.
A nossa balança comercial, que teve um rombo recorde de US$3,930 bilhões em 2014, felizmente apresentou recuperação este ano – isso é verdade. Mas não por conta de nenhum mérito do Governo. Pelo contrário, graças à desvalorização descomunal de nossa moeda. Um euro vale R$4 hoje. Um dólar vale R$3,47.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Então a nossa balança cresceu porque o dólar
subiu, o euro subiu e a nossa moeda desvalorizou, lamentavelmente.
Já estou terminando, Sr. Presidente.
O PPE é esse programa que está chegando para segurar o tal do emprego, que muito me preocupa. Aqui
para mim é mais um tiro no pé. E a Presidente Dilma disse há poucos dias que é um experimento.
Espera aí, um governo não pode fazer experimento. Quem faz experimento é o cientista. Na economia
não há experimento, não há invento, é realidade.
O PPE, que será bancado então pelo FAT, o PPE, que está aqui na Casa para ser aprovado – parece que
é a Medida Provisória 680 –, anunciou um programa de proteção ao emprego, no qual a jornada de trabalho
pode ser reduzida em 30%, e o Governo cobre 15% deste salário que o trabalhador vai perder. O trabalhador
vai perder 15% e 15% o Governo Federal vai bancar, através do FAT.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Senador Cristovam, o FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador) já emprestou para o BNDES R$200 bilhões a juro subsidiado, com taxa de equalização, TJLP
menos 1%. E ainda deve emprestar neste ano mais R$40 bilhões. Por que o Governo suspendeu o pagamento
do abono salarial? Porque o FAT não tem dinheiro em caixa porque emprestou tudo para o BNDES. Agora o
Governo quer bancar 15% do salário do trabalhador, com essa redução dessa carga horária, com dinheiro do
FAT. Isso é um tiro no pé. Não há recursos para manter. “Não, mas nós vamos escolher aqui dois segmentos da
nossa economia e vamos, então, proteger os empregos desses...” Não é assim. Não é assim. Eu já entrei com
uma medida provisória de que tem que ser estendido a todas as nossas empresas, que dão emprego, que geram renda, e aqui vai ser um fracasso se este Congresso aprovar esse PPE. Escute isso.
Mais de 200 bilhões emprestados ao BNDES, e o BNDES emprestou esse dinheiro, então, para essas empresas que estão aí na Lava Jato, a juros subsidiados, eu volto a repetir, e tantas outras empresas. Estou terminando.
Queda na arrecadação. Estava claro para qualquer observador sensato que o desaquecimento da atividade econômica, resultado do arrocho, levaria à queda na arrecadação.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – A previsão inicial da receita já foi cortada em
R$122 bilhões. Os juros não param de subir, o que encarece o capital de giro dos empresários, que, por isso, postergam o pagamento de tributos para não terem que recorrer aos juros aberrantes dos empréstimos bancários.
As reformas. Enquanto não aparecer uma reforma tributária, trabalhista e essa famosa reforma política,
este País não vai sair do lugar.
Perda de poupança. Veja isto. Até o mês de julho, o Governo perdeu R$38,5 bilhões de caderneta de
poupança. E quem sacou esse dinheiro não foram os megainvestidores, foram aqueles pequeninos investidores, e esses...
(Soa a campainha.)
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – ... R$38,5 bilhões que foram sacados até junho
deste ano não foram para levar para outros fundos de investimentos, não, Senador, foram para pagar comida,
pagar ônibus, pagar energia, pagar escola. Esse dinheiro não volta mais para investimento. E, com essa perda de poupança, acontece o que está acontecendo aí com o mercado imobiliário, porque é a poupança que
mantém vivo o mercado imobiliário. A construção civil não está em crise. A construção civil no Brasil parou.
Corte nos gastos. Na saúde, cortou R$13,4 bilhões. Na educação, cortou quase R$11 bilhões, Senador
Cristovam. Que Pátria educadora é esta, Senador? Como é que corta dinheiro de saúde e de educação? O nosso povo está morrendo nas filas; a nossa educação é caótica, é terrível. V. Exª tem falado sobre a federalização
na nossa educação, e o seu projeto passou pela Comissão, parece-me CCJ... Educação, passou pela Educação,
e eu estava presente. Como é que você tira dinheiro da educação de uma Pátria educadora? Na verdade, não
eram esses os cortes que deveriam ter sido feitos. Não, não eram esses.
Solução. O Brasil somente conseguirá sair dessa terrível crise por meio de equilíbrio das contas públicas,
do corte do número de ministérios, cargos comissionados.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Nós temos 39 ministérios; nós temos 26 mil cargos de comissionados hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Os Estados Unidos, com 300 milhões de americanos, não têm 7 mil cargos comissionados. Está tudo errado. A redução da taxa de juros, para que os empresários voltem a produzir e a contratar, e os brasileiros voltem a consumir, isso combinado com o fim dessa
maldita corrupção que assola o País sob o Governo do PT.
Diante de tudo isso, eu concluo aqui, Sr. Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO) – ... agradecendo toda a sua tolerância, dizendo
que o momento pelo qual passa o nosso País é muito grave. Nesta hora, mais do que nunca, este Parlamento
deverá exercer o seu histórico papel de garantir o futuro da Nação. Conclamamos, então, os nobres Senadores
e Senadoras a nos unirmos para podermos colocar este nosso País que tanto amamos de volta aos trilhos do
bom caminho que nos conduzirá novamente à prosperidade, à inclusão social e à melhoria da qualidade de
vida a todos os brasileiros.
Era só isso, e, mais uma vez, agradeço a tolerância de V. Exª e do Senador Cristovam, que está aguardando para fazer o seu...
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco Oposição/PSDB - TO. Fora do microfone.) – ... sempre sábio pronunciamento. Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Bezerra Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Muito obrigado, Senador Ataídes. Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e convido, para assumir a tribuna, o Senador
Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Senador Fernando Bezerra, eu vinha hoje falar
de outra coisa, porque há meses eu falo aqui da necessidade de encontrarmos um caminho para o Brasil através de um diálogo, afinal, parlamentar significa dialogar; sinônimos. Mas eu vi o seu discurso, e que foi muito
generoso em função de um artigo meu que trata desse assunto, o discurso do Senador Cássio, o discurso do
Jorge Viana, e eu acho que eu não tenho o direito de não tocar nesse assunto sobre o qual, Senador Ataídes,
eu venho falando já há algum tempo.
Eu havia considerado não mais tocar nisso pela quantidade de incompreensões que eu consegui, porque cada vez que você fala em diálogo, os que defendem a Presidente Dilma dizem que é golpismo, e os que
são contra dizem que é para protegê-la. É impressionante como esse Fla x Flu impede raciocinar hoje no Brasil
politicamente. Você tem que estar de um lado ou do outro, e não do lado do Brasil. E, de fato, ao pensar só na
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ótica de um Partido, você não está na ótica do Brasil porque você está pensando na próxima eleição e o Brasil
vai durar séculos.
Então, eu estava achando que não era tempo mais de falar disso pela incompreensão de quase todos,
mas hoje os três discursos, todos três acenaram na direção de que é preciso caminhar na direção de um diálogo. Alguns têm uma condição, outras têm outra condição, outros querem que dê um jeito, alguns acreditam
mais do que outros, mas começa a haver a ideia.
Para mim, é óbvio que nós precisamos fazer isso desde muito tempo atrás. Quando terminou a eleição,
Senador Ataídes, três fatos mostravam que a Presidente Dilma teria muita dificuldade de governar. Primeiro,
os desajustes que ela criou – eu fui um dos que denunciou aqui e fico feliz de ver o senhor se lembrar daquele
texto assim, um livrinho, chamado A economia está bem, mas não vai bem; em 2011, – porque dava para prever
os problemas que estavam vindo; primeiro os desajustes.
O segundo – eu vou usar uma palavra forte, mas eu acho que tem que ser –, essas mentiras da campanha, tanto contra os adversários quanto nas promessas. Qualquer pessoa que pensasse um pouquinho saberia que isso ia cobrar um preço muito alto. A Presidente Dilma teve a má sorte de ter uma figura, de quem até
que eu gosto, chamada Mantega cuidando dos ajustes e um chamado João Santana cuidando das mentiras.
Era claro que ela ia ter dificuldades.
Terceiro, a explosão do assunto da corrupção, a Lava Jato. É óbvio que esses três fatos levariam à necessidade de que a Presidente, que acabou de ser eleita, que tinha quatro anos de mandato e que ganhou a eleição com alguns milhões de votos a mais que o segundo, no qual eu voltei, ia precisar fazer um diálogo. No dia
do reconhecimento da vitória, naquela noite, ela chegou a falar nisso, mas, a partir daí, esqueceu, não voltou a
falar. Quando a crise foi se acirrando, eu fui um dos que vim aqui mostrar o óbvio, que era a necessidade desse
diálogo. E fui acusado, como eu já disse, de que eu era conivente com os erros, ou que era golpismo contra o
Governo, e que eu estava em cima do muro, que é uma coisa que nos incomoda muito a qualquer um, sobretudo, talvez, a nós, pernambucanos, não é, Senador Fernando? Incomoda muito isso! Mas estamos num tempo
tal que, quem não pensa desse lado ou daquele está em cima do muro.
Eu decidi, entretanto, voltar a falar aqui, porque não dá para a gente deixar de se preocupar. O que vai
acontecer se as coisas continuarem como estão? Veja como é perigoso. Vai ser muito difícil a Presidente Dilma
ter capacidade de governabilidade por mais três anos e meio. O próprio desempenho dela nos últimos meses;
a perda de apoio dela, aqui nesta Casa, no Congresso, em todos os partidos; a dificuldade até que ela tem para
passar mensagem das coisas que faz. A situação de um ajuste que vai contra, aparentemente, a maneira que
ela pensa, dá impressão de que ela faz descontente esse ajuste E aí repercute na credibilidade. Então, haverá
uma dificuldade muito grande.
Daí a dizer: “Logo, como vai ter dificuldade, vamos interromper o mandato dela.” Pensemos um pouco. Há
três formas de interromper um mandato. Uma renúncia, que é menos dolorosa, porque renúncia é uma opção
pessoal, mas não depende de nós aqui. Mesmo assim é complicado. Nós tivemos quatro presidentes eleitos
apenas na democracia, dois sairiam em metade do mandato. Isso não é bom. Como professor que sou, digo
que não é bom nem para a formação das crianças do ponto de vista pedagógico da política.
E há o impeachment. O impeachment é muito dolorido para um país. É algo complicado. Estamos diante da dor de 3,5 anos de um governo sem governabilidade e de um impeachment, que é doloroso também.
E o outro seria o TSE cassar. E nós teríamos como Presidente da República, provavelmente, o Presidente
da Câmara dos Deputados por 90 dias, para haver uma eleição. E como seriam esses 90 dias? Como seriam 90
dias de uma eleição sob a Presidência do atual Presidente da Câmara? E não digo, porque é ele, mas porque é
algo inusitado. Ele não teve votos para ser Presidente, como teve o Presidente ou o Vice.
Some-se a isso a economia. Há uma economia – em parte, pelos erros, mas, em parte, por outras coisas
– que tem o dólar alto, como o Senador Ataídes falou, os juros altos, o desemprego alto, as despesas altas e a
receita baixa, todos os cenários negativos. Há a Petrobras devastada, empresários gigantes presos, e isso traz
uma consequência econômica. Inflação alta. Enfim, há um quadro muito ruim na economia.
E, na política, há uma Presidente com uma popularidade quase zerada – 8% ou não chega a isso –, sem
partidos que lhe deem sustentação, com antagonismos vindos seja de oportunistas, seja de pessoas com mágoa pela campanha eleitoral – e não adianta dizer que temos que passar a borracha, porque é difícil –, com
dirigentes políticos presos.
Nesse quadro, tudo o que pode acontecer é ruim, se deixarmos que flua naturalmente, se não tentarmos
tomar as rédeas desse processo. E, quando eu digo tomar as rédeas, não é fulano, cicrano ou beltrano, não é o
partido A, B ou C, não é a Justiça ou o Congresso, mas nós os que temos a obrigação de liderar este País, todos
aqueles que tiveram votos, todos aqueles que, na última eleição, tiveram votos suficientes para serem vereadores, deputados estaduais, Deputados Federais, Senadores, prefeitos, governadores, Presidente. Nós temos
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de buscar. Se não buscarmos definir um rumo que não seja o rumo natural das coisas seguirem soltas, nós
não estamos à altura do momento, que é o título do artigo a que o senhor se referiu. Eu, num gesto de certo
pessimismo, digo que nós – primeira pessoa, eu sou um deles – não estamos à altura, mas temos que tentar.
Já faz alguns meses que sugeri a amigos em comum que tentassem encontrar Fernando Henrique Cardoso e Lula, eles que são dois líderes, por mais problemas que tenha cada um daqui com um ou com outro. E
eu lembro, Senador Fernando, e faço aqui uma inconfidência: quando eu era Governador, do PT, e Fernando
Henrique, Presidente, eu tentei muito que houvesse esse diálogo. E esse diálogo nunca houve, em geral, porque o PT e o Lula se recusavam, Fernando Henrique tentava.
Depois das eleições de 1998 – eu, derrotado para reeleição, Fernando Henrique, reeleito e Lula, derrotado
–, Fernando Henrique me ligou numa noite, em novembro, e disse: “Eu soube que Lula está na cidade, você não
consegue trazê-lo aqui?” Eu liguei para Lula. Num primeiro momento, ele não quis; pouco depois, ele aceitou. E
fomos às 10h, 11h da noite. E vou dar um detalhe que tem um simbolismo interessante: primeiro, eu não sabia
que aquele Palácio da Alvorada é quase todo vazio, o Presidente mora num apartamento pequeno, simples.
Foi Fernando Henrique quem abriu a porta do apartamento e disse para Lula, comigo presente: “Venha, Lula,
conhecer o lugar onde você vai morar um dia”. Lula acabava de perder a terceira eleição, todo mundo já dizia
que estava morto politicamente e que o candidato a Presidente seria José Dirceu ou até eu, como falavam, ou
Tarso Genro, na eleição de 2002. Fernando Henrique teve este gesto: “Venha conhecer”. E até nos mostrou e
depois ficamos até de madrugada conversando.
Isso não avançou. Ali poderia ter surgido algum tipo de entrosamento. Não é conluio, não é troca de
favores, é combinação do que interessa para o País. Não deu. E, a partir daí, as coisas foram se radicalizando.
E talvez o momento mais grave de radicalismo seja esta última eleição, talvez o mais grave, em que as coisas
quase se estraçalharam.
É nesse momento que a gente tem que ver quem são os grandes estadistas que são capazes de levar
adiante o diálogo. E aí dizem: “Mas eu não confio”. Gente, se você confia muito, você não dialoga, você casa. Na
política, você dialoga até com quem você não confia. Ou vocês acham que Nixon, quando foi à China, confiava
em Mao Tsé-Tung? Não. Eles sabiam que era possível construir interesses em comum; tentaram e conseguiram.
Ou Carlos Prestes, quando se encontra com Getúlio, depois de o Getúlio ter tomado decisões que levaram à
morte da mulher de Carlos Prestes na tortura da Alemanha nazista? Eles se amavam? Não, não se amavam.
Eu até diria que eles talvez se odiassem, mas eles sabiam que havia uma coisa maior a ser debatida, discutida.
Eu creio que hoje nós estamos vivendo um momento como esse, um momento em que é preciso, sim,
conversar, falar, parlamentar, publicamente, sem subterfúgios, sem pedir uma coisa ou outra, mas oferecendo
coisas ao Brasil.
E é nesse sentido, Senador Moka, que, num rompante, sem pensar muito, há pouco, falando aqui num
aparte ao Senador Fernando Bezerra, eu disse que, se a Presidente Dilma, e é dela que tem que partir, quiser
o diálogo – e ela parece que tem feito alguns gestos, procurou até os governadores, embora ache que não foi
diálogo, na verdade –, eu gostaria de ir lá conversar com ela. E eu acho que alguns outros Senadores aqui aceitariam. E acho que não deve ser Senador dos que estão do lado dela – não precisa dialogar com quem está do
lado. Também talvez não seja a hora de levar os que são do outro time, no Fla-Flu que há aqui. Leve os críticos
respeitosos, os críticos que não estão disputando, porque há o crítico que disputa e há o crítico que não disputa. Eu, por exemplo, não disputo; eu estou fora desse processo, dessa disputa entre os grandes lá em cima.
Se me convidar, eu vou, Senador Moka. Não vou de público convidá-lo, se ela me convidar também, se é que
me convidará, para não constranger. Por que ela não convida uns três ou quatro que não são do seu lado, que
vão dizer verdades para ela, respeitosamente?
E essa ideia de que tem que pedir desculpas, que eu próprio falei quando eu listei aqui, meses atrás, o
que é era preciso – eu não dizia a palavra “desculpas”, era reconhecer os erros –, no caso de reconhecer os erros, é para quem falar institucionalmente, como Líder de Partido. Eu não falo institucionalmente, então, não
precisa pedir desculpa, não precisa reconhecer erro, não precisa nada. É só dizer o que é que está achando da
situação, porque a gente fala aqui e não chega lá; não chega a canto nenhum. Eu gostaria de ter um canal para
dizer o que é que eu estou achando da situação, como brasileiro, mais até do que como Senador, e não como
candidato, mas como sofredor do que vai acontecer neste País em qualquer das hipóteses que estão aí, se nós
não tomarmos as rédeas do processo de uma forma concertada – que eu fiz questão de dizer concertada com
“c”, não é consertada com “s”, que é na marra, que é da mecânica. Falo de concertada da política, do maestro.
Isso deveria partir da Presidente. Ela deveria falar isso. Ela deveria procurar, deveria procurar as instituições. E, enquanto não procura as instituições, procure pessoas. Vamos dialogar, vamos conversar, com espírito
público, com a obrigação que nós temos, diante dos votos que nós tivemos, de tentar estar à altura do momento. Pode até, depois, a história descobrir: “Esses caras não estavam à altura, mas pelo menos tentaram”. O
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ruim é se disserem: “Nem tentaram estar à altura do momento”; deixaram tudo correr frouxo e, na volúpia de
uns, no egoísmo de outros, na pressa de outros, na insensibilidade de mais alguns, o Brasil terminou na situação em que está e que ainda pode piorar muito.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Permite um aparte, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Com o maior prazer. Eu estou ansioso
até. Eu quero agradecer o seu pronunciamento, foi em função dele que eu decidi falar isso. Eu vinha falar de
outra coisa, ia fugir desse tema, achava que já não era mais hora de falar, que já tinha passado, mas, pela sua
fala elogiosa ao meu discurso em que eu proponho esse tipo de diálogo, é que eu falei. Por isso, eu fiz questão de falar. Sem a fala do Senador Moka, meu amigo, hoje aqui, eu não teria o meu discurso satisfatório para
mim. Por favor, Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB - MS) – V. Exª sabe, Prof. Cristovam Buarque, a admiração, a
estima que tenho. V. Exª é um homem independente, assim como há vários Senadores aqui independentes...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Inclusive o senhor.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB - MS) – ... dos seus partidos, Senadores independentes. Eu
acho que essa fala seria importante e acho mesmo que a Presidente Dilma deveria, de vez em quando, mudar os interlocutores, porque ela acaba conversando com as mesmas pessoas. Eu não estou desmerecendo
as pessoas com as quais ela conversa, mas nós já tivemos a oportunidade – e eu pessoalmente já fiz isto –, no
meu apartamento, de ter reuniões com vários Parlamentares, de partidos diferentes, de lideranças diferentes,
com um único objetivo: ter um consenso sobre alguma coisa, não necessariamente “temos que tomar uma
decisão”. Quando se ouvem pessoas, sobretudo pessoas que têm desprendimento, pessoas que têm independência e pessoas que colocam a Pátria, o País acima das disputas locais, partidárias, paroquiais, aí nós vamos
encontrar o caminho. Esse é o caminho. O que me parece que V. Exª propõe é exatamente isso. E eu, talvez, na
minha ingenuidade, acho que esse grupo estaria preparado, se nós, com certa antecedência, fizéssemos aqui
uma reunião entre nós e não de grandes líderes, como diz V. Exª. Quem sabe a Presidente Dilma pudesse ouvir
interlocutores independentes...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Isso!
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB - MS) – ... sem nenhuma outra motivação que não seja tirar
este País desta crise econômica e política, ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigado pelo aparte.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Eu é que agradeço, Senador Moka.
É preciso que sejam pessoas que não vão lá indicar ninguém, que não vão lá pedir liberação de verba
nenhuma, mas que vão lá dizer o que estão sentindo, o que estão sofrendo e a preocupação que têm.
Uma coisa que está me angustiando também é como, olhando o imediato, nós não estamos percebendo
o desastre que será para todos. Erra quem acredita que esta crise vai tocar apenas no PT, na Dilma e no Lula.
Erra, porque vai tocar em todos nós que temos mandato. Não vai demorar para que, em vez de impeachment,
o povo queira eleição geral, o que nem a Constituição prevê, e o povo vá para a rua gritar “eleição geral” para
mudar todos e para que, como diziam na Argentina, “se vaiam todos”, que todos saiam. Erra quem achar que
se pode pensar no Brasil em função de 2016 ou 2018. Ou pensa em 2022, 2026 etc., ou não vai conseguir encontrar um caminho satisfatório.
E a independência é uma característica de alguns aqui, independentemente de partidos. O próprio Senador Paim, que está aqui conosco, tem um grau de independência grande, sendo do PT. O senhor do PMDB,
eu do PDT, o senhor do PSB, nós temos graus de independência capazes de colocar o interesse do Brasil e o
longo prazo na frente, não por modéstia ou o que seja, mas por percepção da crise.
E aí, Senador, antes de passar a palavra ao Senador Fernando Bezerra, eu quero dizer o seguinte: em tempos de burrice, ingenuidade é sabedoria. E o senhor disse “talvez por ingenuidade”, mas, em tempo de burrice,
ingenuidade é sabedoria. Então, eu me coloco ao seu lado. Eu me considero um dos ingênuos, o que não quer
dizer que é sabedoria. É falta do outro lado, como um olho só. Talvez seja a hora de alguns ingênuos dizerem
o que pensam e proporem aquilo que acham que é preciso, ainda que não seja possível.
Senador Fernando.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Senador Cristovam Buarque, eu não poderia deixar de aparteá-lo, mesmo estando na Presidência dos trabalhos desta sessão.
Eu acho que V. Exª foi feliz no seu pronunciamento ao fazer uma avaliação da crise política, da crise econômica, da crise ética em que o País está mergulhado. Essas crises estão contratadas. Os desdobramentos da crise
econômica serão sentidos, como alguns apostam, nos próximos 12 meses; outros mais pessimistas apostam
que serão sentidos nos próximos 18 meses. Quanto à crise ética, as instituições estão funcionando, como a
Procuradoria Geral da República, a Polícia Federal e a Justiça Federal, que têm que ir até o final, para, de fato,
passarem todo o Brasil a limpo.
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Agora, a crise política é o centro do pronunciamento de V. Exª. Acho que sua fala é uma exortação àquilo
que V. Exª conceituou muito bem: é o momento da concertação política. Talvez, os que estejam no Governo e,
talvez, os que estejam na oposição não estejam percebendo que temos agora um período muito curto para
dar espaço a essa concertação política, porque tem de falar mais alto o interesse nacional, o interesse do Brasil,
o interesse das instituições.
Portanto, que suas palavras possam ecoar no início deste período legislativo! E que a gente possa encontrar aqui outras vozes que possam se levantar, para podermos criar um ambiente de diálogo que encaminhe
uma solução para as crises que estamos vivenciando!
Parabéns a V. Exª!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Obrigado, Senador.
Já tivemos exemplos disso. Na saída do regime militar – tenho idade para ter participado disso não com
cargos, mas como auxiliar de alguns Parlamentares na época, especialmente o nosso amigo Fernando Lyra –,
ocorreu isto: os militares perceberam que o povo estava na rua e que não dava para segurar mais. Eles podiam
ter segurado por alguns anos e aumentado, inclusive, a violência. Isso dava para ser feito. Não ia acabar, não, o
regime militar, só pela pressão na rua. Eles dialogaram, eles tomaram a iniciativa. O Golbery tomou a iniciativa.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – E, do outro lado, havia gente que estava à altura. Tancredo Neves e uma quantidade enorme de outros estavam à altura disso. Inclusive, o nosso
Marco Maciel estava do lado deles, mas teve sabedoria. O que era ingenuidade até um dia, de repente, virou
sabedoria. Houve esses gestos que permitiram que déssemos um grande salto, para sairmos de um regime
militar ditatorial para um regime democrático civil.
Hoje, parece até mais simples, e, ao mesmo tempo, todos estão achando mais difícil. Espero que cada
um de nós cumpra o papel de tentar, com ingenuidade, como disse o Senador Moka, mas sem deixar de tentar, sem ficar na omissão.
Tenho dito, Senador, que existem os golpistas que dão golpe e os golpistas por omissão, que são aqueles que fecham os olhos aos problemas, que ficam em casa e que, de repente, descobrem o golpe. Golpe não
é dado só por quem está do outro lado querendo desfazer a instituição, mas também...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ...por aqueles que não estão do lado
da instituição percebendo os riscos e procurando defendê-la corretamente.
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Convido para
assumir a tribuna o Senador Moka. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu queria falar um pouco sobre as viagens que fiz aos Estados durante o recesso e que também
estou fazendo durante os fins de semana, o que tem sido algo, Sr. Presidente, para mim, muito gratificante. Eu
gosto, é claro, de estar aqui, no plenário do Senado, dialogando com os senhores, participando dos debates,
mas confesso que, quando vou para os Estados, esse contato direto com a população enriquece minha alma
e meu coração e é a razão de eu estar participando da vida política do País.
As causas norteiam nossas vidas e a elas dão luz. Por isso, Sr. Presidente, depois de fazer uma audiência
no Auditório Petrônio Portela com cerca de mil dirigentes sindicais, assumi o compromisso de visitar os 26 Estados e o DF.
Já estive no seu Pernambuco, onde houve um grande evento na Assembleia, com a participação maciça
de líderes do movimento social e popular. Saí de lá, Sr. Presidente, mais do que nunca convencido, primeiro,
da força da juventude do seu Estado. Estavam lá jovens, idosos, sindicalistas, mulheres, negros, brancos, índios,
enfim o povo brasileiro, independentemente da matriz. Ali percebi que o momento em que eles ficaram mais
alegres foi quando tive a ousadia de dizer que eu votaria contra esse projeto da terceirização. Em alguns Estados, essa é uma questão fechada. Em muitos Estados, eu ali falava – e foi o caso do seu – que eu tinha muita
confiança de que eu, ou melhor, de que eles teriam o voto dos três Senadores. E pode ter a certeza, Bezerra, de
que os três Senadores foram aplaudidos com muita força.
Tenho conversado aqui com os Senadores e peço nos Estados humildemente o voto contra esse projeto
da forma com que saiu da Câmara dos Deputados. Para alegria minha, nesta cruzada em nível nacional, de-
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senvolvo o raciocínio falando, é claro, o que acho do projeto. Aqui vou expressar um pouco aquilo que tenho
falado em cada Estado.
O Projeto nº 4.330, que veio da Câmara – aqui leva o nº 30 –, na Comissão de Direitos Humanos, avoquei
a sua relatoria. Esse projeto, que prevê a terceirização de tudo, até da atividade-fim, será um grande retrocesso para o mundo do trabalho. Chego a dizer que Brizola, João Goulart, Getúlio, Pasqualini, Eduardo Campos,
Miguel Arraes, homens que marcaram sua trajetória no equilíbrio da relação capital e trabalho, com certeza,
não estão contentes lá no alto, pela forma como esse projeto segue.
O projeto retira direitos dos trabalhadores da CLT e da Constituição, precariza, desmonta. Por exemplo,
um trabalhador metalúrgico agora vai poder ser terceirizado na atividade-fim. Como vão ser as férias dele, se
essa rotatividade é enorme? Nem termina o ano, e eles já demitem e contratam outros! Enfim, em muitas empresas, inclusive, o contrato é de só três meses, porque é contrato em cima de contrato. Como fica o décimo terceiro dele? Esfacelado? Vai ganhar a cada dar três meses e, depois, no final do ano, não terá nada para receber?
Enfim, com essas preocupações, chego a dizer que o comerciário, o bancário, o professor, o enfermeiro se
transformarão em simples números de aluguel. Cem empregados vão ser alugados para tal empresa. Haverá o
de nº 1, o de nº 2, o de nº 3 e o de nº 4. E outros 20 vão alugá-los de 1 a 20, como número, para outra empresa.
Vai ser assim. Essa é a realidade que vai acontecer, se permitirmos essa mudança na CLT.
Cito como exemplo a carteira de trabalho, quando se pega a carteira de trabalho e se vai a uma loja.
No meu caso, por exemplo, eu digo: eu pertenço ao grupo Tramontina, sou funcionário. Agora, quando você
chegar a uma loja, eles lhe perguntarão: você pertence a que empresa? Digamos que fosse um metalúrgico
de uma grande empresa, da Volkswagen, por exemplo. Não vai estar lá na Volkswagen, vai estar no escritório
x ou y sito à rua tal, no número tal. Aí, a loja pergunta: mas que escritório é esse? É uma empresa terceirizada.
Enfim, a anarquia fica, inclusive, na família. Então, é um descompasso! Eu diria que é quase uma tragédia
esse projeto! Chego a dizer que grande parte não paga a previdência social. Isso eu estou vendo nas audiências. Esses são os depoimentos que ouço, Estado por Estado. Vale-transporte, férias, Fundo de Garantia, décimo
terceiro, piso salarial, eles não pagam.
Nós estamos falando aqui que, se a terceirização na atividade-fim for vitoriosa, será um prejuízo para
mais de 40 milhões de trabalhadores que hoje têm sua carteira de trabalho assinada nessa ou naquela empresa. O caminho deveria ser o inverso, ou seja, o de fazermos justiça aos 12,5 milhões de terceirizados, inclusive
no Congresso, inclusive nas prefeituras, inclusive nas assembleias legislativas dos Estados, onde recebi depoimentos, nessa minha cruzada em nível nacional, assustadores. Muitos Deputados são donos de empresas terceirizadas, que as montam para prestar serviços dentro da própria assembleia, o que não é o caso, é claro, do
Senado da República.
Sr. Presidente, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, num trabalho belíssimo feito por eles, mostra
que, de cada dez acidentes de trabalho, oito são de empresas de terceirizados. De cada cinco mortes, quatro
são de empresas terceirizadas. De cada cem ações na justiça, proporcionalmente ao número de empresas terceirizadas, 80% são de empresas terceirizadas. Daqueles que os fiscais descobriram e libertaram do trabalho
escravo, que foram 50 mil, 40 mil são de empresas terceirizadas. Os terceirizados são tratados, em todos os locais, como trabalhadores de segunda categoria.
Num desses Estados, Sr. Presidente, pude ouvir intelectuais, juízes, promotores, procuradores, deputados
estaduais e federais, que lá estavam, todos contra esse projeto.
Em um Estado, um cidadão mandou um bilhete para a mesa: “Senador Paim, gari fala nas suas audiências
públicas?” Eu disse: “Fala!” E ele se inscreveu. Ronaldinho foi para a tribuna, se não me engano no Rio Grande do
Norte, e disse: “Eu não sou terceirizado, mas sou gari. Estou na empresa há muitos e muitos anos. Estou oficializado na prefeitura e não sou terceirizado. Fiz concurso para gari e passei lá atrás.” Ele me disse: “Os garis que são
terceirizados ganham um salário 40% menor do que eu ganho. Os garis terceirizados ganham de vale-transporte
a metade do que eu ganho. Até o banheiro dos garis terceirizados é diferente do banheiro dos concursados. Eles
comem numa marmita lá no fundo do caminhão do lixo, quando temos refeitório estipulado na própria prefeitura.”
Aí ele foi desenvolvendo. E, como diria o outro, o gari roubou a cena. Ele não falava por ele. Ele estava muito
bem, obrigado, comparando-se com os terceirizados. Aí ele me dizia da importância de nós regulamentarmos
a situação dos 12,5 milhões de terceirizados.
Sr. Presidente, o levantamento das centrais sindicais, do Dieese, do Diap e de tantos outros, por sua vez,
mostra que o salário, em média, é 30% menor. É isso que nós queremos? Numa situação como essa, de alta
rotatividade, queremos desemprego e ainda reduzir em 30% o salário?
Eles demitem! Os trabalhadores serão demitidos. Para irem para uma empresa terceirizada, eles serão
demitidos. Se quiserem voltar para aquela mesma atividade até na mesma empresa, eles voltarão, mas voltarão como terceirizados, e aí o salário cairá pela metade, praticamente pela metade.
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É isso o que a gente quer para a nossa gente? É este o meu País? Alguém me disse num desses eventos:
“Paim, este é o meu País?” Não é o meu País, com uma legislação como essa!
E quanto aos concursados? É claro que nós sabemos que, se a moda pega... Ouvi um Prefeito dizer num
depoimento que deu: “Olha, se a moda pega, por onde vai, não faço mais concurso, não! Vou terceirizar todo
mundo e não quero nem saber!” Depois, conversando com ele, ele mudou de opinião.
Os fiscais da saúde e do trabalho, no campo da pecuária e da veterinária, serão todos terceirizados? Qual
é o compromisso com a saúde pública? Como é que serão os enfermeiros, os técnicos em Enfermagem? Todos
serão terceirizados? Como é que serão os pilotos, os comandantes, as comissárias de bordo dos aviões? De uma
hora para outra, a empresa terceirizada os manda para um tipo de companhia, depois os manda para outra e
para outra! E os aviões são diferentes! Como é que a gente vai fazer isso?
Eu diria que é esculhambação mesmo, Sr. Presidente! É o que tenho falado. Por isso, entendo que o Senado não vai deixar o povo brasileiro mal, não vai aceitar essa manobra que alguns colocam.
O importante para mim foi verificar o que pensam, em alguns Estados, mesmo os empresários.
Eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul – vejam a responsabilidade, estou falando do meu Estado –:
de três que falaram, dois disseram, em grandes confederações de empresários, que como está não dá, como
está também não interessa, que só vai criar uma insegurança jurídica, inclusive na relação entre empregado
e empregador.
Houve outro Estado, onde um Deputado que é empresário do comércio disse: “Eu não quero isso para
mim, não.” Ele falou: “Eu tenho 200 empregados e vou continuar com meus 200 empregados. Nesse aqui eu
voto contra.” Se depender dele, é claro, porque é Deputado Estadual. Disse que votaria, inclusive, contra.
Sr. Presidente, eu quero cumprimentar o fórum que está viajando comigo, todas as centrais, confederações. Alguns, claro, cansam e não me acompanham em todas, mas eu disse que, nem que for de maca ou
de cadeira de rodas, eu vou. Eu me comprometi. Eu sou muito teimoso, quando eu digo que eu vou, eu vou.
Eu tenho um probleminha de coluna, o senhor assistiu aqui, mas já comprei um encosto diferenciado, dói um
pouco e tomo lá um remedinho.
Eu vou aos 27 Estados, porque é uma causa justa, Sr. Presidente. E é como eu digo lá: eu não faço voto
nesses Estados, mas é tão grave a situação! Alguém pergunta: “Você é candidato a alguma coisa?” Sim, sou candidato a Senador, como sempre, porque gosto do Legislativo, lá do meu Estado. Mas, se estou viajando ao Estado, é porque a causa é a causa do povo brasileiro. Por isso, eu não canso. E tenho dito para eles: eu não gosto
de deixar ninguém na estrada, como falamos. Não deixo ninguém para trás, mas, se alguém estiver cansado e
não puder, pode ficar, mas eu vou. Eu vou a todos os Estados com essa visão de não aceitar.
Quero aqui, de público, agradecer, primeiro, a todos os Senadores. Não houve um Senador que, até hoje,
nos Estados em que eu fui – eu fui a doze Estados e faço mais dois neste final de semana e mais três na semana
que vem –,tenha dito que votará nesse projeto como está. Estou fazendo uma homenagem aqui aos Senadores.
Quero agradecer muito a todas as centrais sindicais, a todos os sindicatos, estudantes, Associação Nacional dos Magistrados, juízes, promotores, procuradores, que, em todos os Estados, entregam-me documentos:
“Bote no dia que houver o debate e diga lá nossa posição”. Não há um setor do Judiciário que esteja a favor do
projeto. Por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, eu recebi o documento de 19 Ministros contra o projeto.
Enfim, Sr. Presidente, quero aqui ainda destacar, mais uma vez, que o projeto desorganiza o mundo do
trabalho. Comecei por Belo Horizonte. Estive lá, em Minas Gerais, e me perguntaram como votam os Senadores de Minas Gerais.
Sabe o que eu disse? “Eu acredito que eles votarão, sim, contra o projeto como está”. Porque essa não
é uma briga partidária, não é uma briga de oposição ou de situação. Na medida em que os Senadores foram
percebendo a gravidade do fato, o que esse projeto representa, eu disse: “Acredito que os três votarão favoravelmente ao projeto.”
De lá, eu fui para Santa Catarina e disse a mesma coisa: “Os três Deputados de Santa Catarina votarão
contra o projeto, no meu entendimento.”
De lá, fomos para o Paraná. Eu disse a mesma coisa. É claro que sempre peço humildemente o voto dos
três Senadores.
De lá, fomos para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, onde, com muita tranquilidade, eu disse também que os três Senadores votam contra o projeto como está. Depois, fui para o Rio de Janeiro, naquele fim de
semana ainda. Lá, no Rio, também disse a mesma coisa. Depois, fui a São Paulo e disse a mesma coisa.
O camarada vem e diz: “Fulano vai votar contra!” “Já votou? Como é que você está dizendo que vai votar
contra, se ele não votou? Deixa o Senador votar, expressar a sua opinião, dizer por que ele entende que esse
projeto, como está, não pode ser votado dessa forma”. Aí a moçada entende e acaba batendo palma, porque
sai da disputa situação/oposição.
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Depois de São Paulo, eu fui pra Recife. Depois de Recife, que eu já comentei, estive em Fortaleza. Depois
fui para Natal, depois fui para João Pessoa, depois fui para Manaus e cheguei, neste fim de semana, de Boa Vista.
Todos esses encontros, encontros cívicos, foram na Assembleia. Eu quero agradecer aos doze Estados.
A Assembleia Legislativa do Estado abriu as portas, mesmo no recesso. Seu Estado também. Quero agradecer
a todos os Presidentes toda a estrutura da Assembleia, com TV, com sistema de comunicação, de rádio, interagindo, inclusive, com a TV Senado e com a Rádio Senado, porque, claro, a TV Senado não pode acompanhar
todos os eventos. Seria um gasto enorme. As assembleias legislativas gravam, mandamos para cá, e a TV Senado, em um gesto magnífico e grande, trabalha, porque são matrizes diferentes, adapta e reproduz em nível
nacional o debate.
Por isso que eu digo que todos esses encontros, Sr. Presidente, são encontros cívicos. Ficam lotados os
espaços das assembleias por homens e mulheres de todas as idades, cabelos brancos ou não, mãos calejadas
ou não, com pena de tinta ou não, para ajudar a escrever esta história. Jovens com sede de conhecer a realidade do País, trabalhadores e trabalhadoras dispostos a colocar o pé no barro para defender os seus direitos.
Em muitos Estados, como São Paulo e Rio Grande do Sul, eles iam em caravana. Saíam de um ponto estratégico da capital até a Assembleia, lotando a Assembleia. Aí se articulava o telão na rua.
De fato, são momentos únicos, de pura reflexão. Eu diria até que contagiam o nosso lado espiritual. Está
sendo muito lindo. Para termos um Brasil verde-amarelo, aquele Brasil do qual falamos tanto e com o qual sonhamos, tem que haver essa integração entre empregado e empregador, entre setores da classe média principalmente, entre grandes e pequenos empresários que querem fazer o bem sem olhar a quem. Por isso que
estou acreditando muito nessa caminhada.
Sr. Presidente, um Brasil em que o Sul, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste estejam juntos. Uma perfeita
comunhão. Que cada Estado tenha um pouquinho de brasilidade e mostre que somos todos irmãos.
Como diz a canção, como é bom receber um abraço, ser acolhido por um abraço, pelo olhar sutil dos
cantos e lamentos. Que os rios da nossa Amazônia, por exemplo, sejam espelhos d’água e reflitam os céus da
gente guerreira de toda a Região do Norte e do Nordeste – e por que não dizer do Sul. Um Brasil que nós sonhamos, Sr. Presidente, onde crianças não passem fome; que tenham um colo para ninar e tenham direito a
uma escola decente; onde os professores tenham, pelo menos, o piso salarial – que até hoje muitos Estado não
pagam, inclusive o meu; onde os jovens não percam a esperança, e os idosos sejam respeitados.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Este é o País com o qual eu sonho, este é o País que
nós queremos.
Creio Sr. Presidente, honestamente, que essa peregrinação, essa caminhada que estamos fazendo há
de gerar frutos. Será um momento que ficará guardado na memória daqueles que estiveram em cada evento,
daqueles que não estiveram. Mas pode saber que, em relação a este jovem Senador que já está com 65 anos,
ficará, sim, na minha memória. Serão horas, minutos e segundos fantásticos, de puro Brasil.
Eu gostaria de falar, Sr. Presidente, se me permitir ainda, aqui na tribuna do Senado, que, em todos os
Estados, eu estive, humildemente, a pedir o voto dos três Senadores contra o PL 30.
Quando me dirijo ao plenário e informo que até o momento nenhum dos Senadores me disse que votará a favor desse famigerado projeto, que é contra o povo, vejo, com transparência, nos olhos de cada homem
e de cada mulher que está lá, o brilho da esperança, o brilho natural do povo brasileiro, que, feliz, feliz, feliz,
aplaude aquela informação.
Saibam todos que é uma experiência magnífica. Não tem preço! A energia do povo em cada Estado,
como eu dizia, ilumina, sim, a nossa alma e o nosso coração, abrindo caminhos para a verdade daqueles que,
com certeza, fazem o bem sem olhar a quem.
Venho do Norte e do Nordeste, apaixonado por esse povo, um povo prazeroso, um povo bonito, um
povo que ri, que chora, que abraça e que quer tirar uma foto. Um deles cantou para mim uma música do Luiz
Gonzaga. Eu disse: “Vai ficar nos Anais.” Diz: “(...) guardando as recordações das terras onde passei, andando
pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma
estação.” E a alegria vai, como música e como chuva, dançando e embalando a nossa caminhada e o coração.
Sr. Presidente, no mês de agosto, estarei em Teresina, no dia 6; em São Luís, no dia 7; em Cuiabá, dia 13;
em Campo Grande, no dia 14; em Goiânia, no dia 21. Em setembro, Macapá, 3/9; em Belém, 4/9; em Salvador,
11/9; e, no dia 9 de outubro, em Maceió, Alagoas.
Estamos acertando as datas para Rio Branco, Brasília, Vitória, Porto Velho, Aracajú e Palmas, cumprindo,
assim, os 27 Estados da Federação e o Distrito Federal.
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No final de cada evento – aqui termino, Sr. Presidente –, está sendo redigida uma carta, mostrando por
que os trabalhadores não querem a terceirização da atividade-fim. Aí vem a carta de Pernambuco, como exemplo, em homenagem a V. Exª, a carta de Belo Horizonte, a Carta de Santa Catarina, a carta do Rio Grande, a carta de São Paulo, a carta do Rio de Janeiro, a carta da Amazônia, a carta de Rondônia, enfim, vêm as cartas de
todos os Estados. A ideia é, no final, fazermos cinco encontros regionais e um grande encontro nacional aqui
em Brasília. Assim, nesse dia, vamos apresentar ao Congresso a carta à Nação, que será entregue ao Executivo,
ao Legislativo e ao Judiciário.
Termino, Senador Bezerra, dizendo que é muito bom conversar com nosso povo. Esse povo tem um coração gigante. Como diz o nosso Hino, gigante adormecido. Houve Estados, confesso, que não foi pela dor na
coluna, mas pela emoção da fala deles que até deixei cair algumas lágrimas. Falo isso com a tranquilidade de
quem não tem vergonha de dizê-lo, porque é tanto carinho, é tanta esperança! É um povo que acredita, que
acredita, sim, que este País tem tudo para dar certo. Eles falam dos rios, falam das praias, falam das montanhas,
falam das serras, falam da cultura local.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – E nos embalam no sonho deles. Nós passamos a
sonhar com eles que este País tem tudo para dar certo.
Senador, era isso.
Muito obrigado pela tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Senador Paulo
Paim, são por iniciativas como essa, uma verdadeira cruzada que V. Exª empreende por todo o Brasil, que de há
muito V. Exª deixou de ser apenas Senador do Rio Grande, mas Senador de todo o Brasil, abraçando como V. Exª
abraçou – e eu fui testemunha desse primeiro período legislativo – a defesa intransigente para a derrubada do
fator previdenciário, quando poucos poderiam apostar que nós pudéssemos fazê-lo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – V. Exª apostou. V. Exª fechou questão no seu Partido. Eu sei porque me informaram.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Poucos acreditaram que poderíamos lograr êxito.
Eu sou capaz de dizer que V. Exª está empunhando uma outra bandeira, certamente pelo respeito que
V. Exª tem por todos os seus pares.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Certamente, esse projeto da terceirização será profundamente alterado, para que V. Exª possa, de fato, ser o guardião
dos direitos dos trabalhadores brasileiros.
Quero lhe cumprimentar pelo entusiasmo, pela emoção, pela forma como V. Exª se expressou desta tribuna, mostrando a sua identidade com a classe trabalhadora brasileira. São poucos os que poderão guardar a
trajetória sua, bonita, bela, como Parlamentar, Deputado Federal, Deputado constituinte, Senador da República,
sempre mantendo essa identidade permanente na defesa dos interesses do trabalhador brasileiro.
Parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Eu que cumprimento V. Exª. Eu estive no seu Estado e vi o carinho que o povo tem por V. Exª. Foi muito bonito. Eles diziam: “Em relação a esse, nós não temos
dúvida. Esse vai colaborar, vai trabalhar, vai discutir, e vocês haverão de construir juntos um projeto que vai
melhorar a vida do já terceirizado.”
Por isso, Senador, muito obrigado, obrigado, obrigado e mais uma vez obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Bezerra Coelho. Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as

1109
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autenticações gratuitas de cópias de documentos realizadas nas delegacias de
polícia, defensorias públicas, escritórios de assistência judiciária gratuita e órgãos
de defesa do consumidor.
Art. 3 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 2 Ficam revogados o § 1° do art. 13 e o art. 158 da Lei n`-' 6.015, de
31 de dezembro de 1973,

Código de Processo

Civil.

e o art. 369 da Lei n`-' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -

PROJETO ORIGINAL N°2.805, DE 1997

Agosto de 2015
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Estabelece novas formas sobre reconhecimento
de firmas e autenticação de documentos,
alterando dispositivos da Lei n° 3.071, de 10 de
janeiro de 1916 - Código Civil, da Lei n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de
1973 - LRP e Lei n° 8.213, de julho de 1991 Plano de Benefícios da Previdência Social.
o congresso Naciions€ dc re tc:
V
II.1
0 perfiçra S° do art. 1989 cio C$dfgo Ciivil,
10

aprovado pei i~.bi, n. 3.071, tis

de janeiro [te 1916, passa a vigorer core ao

seguintes af'erGróss:

•

Al: t. I209 ...............................................................
é ° .................. ^................,.,................................

§ R , ............................................1....._........._.._.......
a

§.3 0 4econhecimenta da firma no

sris rumeto'ia cucar é condi ção ~~ à sua validade, em rafaço e
terceiros, quando v € egócio, o op tõ do mandato, ver sa r sobre contrato
const42utiva o i 4aansiati vo de din tos mais sobre imóveis, nos termos do art.
`€ 34 inciso !i; ou no caso de ato firas€aduo ou cessão direitos d Ueps
móveis, assim considerad os ps a os ~ a1 s (art 4D).

O inciso iti -do ar!. 365 do Código de
Pro ce sso C±vii, aprovado pela Lei n.5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a
vigorar coro as seguintes alterações:
a. .................................... ...........................

H.....................................,-..-., ..............................

#9 - Fr n ~
as atenttficaçsz da
cópias de reprc arr 'de does ~ p~ o ariice la ses, a nnancs que
haja fundada suspeita de fraude ou fa€sificação, sendo que a parte
interessada deverá argui-!a, nos termos do artigo 390.
Ai , 3° 0 artigo 369 do Códico de Processo Civil,
aprovado pela Lei n.5.669, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar cone a
seguinte redação:
Ari 369. Reputa-se auténéico o documento,
quando o tabelião reconhecera firma dei signatário, declarando que foi
aposta em sua presença, e somente quando o reconhecimento, for exigido
legalmente como condição essencial à validade do ato.
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eventuais autont€caçoas de cio.^arra^ntU púhli;:os eu partici'laros, raa

comJnieaçóeS ao ragisiro civil, só poderão sor exigldaa pelo re€pectivo
oficial, quando forem con,3iderados legal ou judicialmente essencias a sua
Validade.

2

......................................................................

Art. 5°, o artigo 158 da Lei de Registros
Públicos, aprovado pela Lei n6015, de 3 1 de dezembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
.
Ari. 158 . As . procuraç ms deverão traze r
=
rconhccidas as Firmas dos ai ar nf®a, somerite nos .case: , c,siç}idoo pela
Lei Civil.

Art. 6 .0 artigo 109 da .Lei de _ Plano de
Benefícios da Previdència Social, aprovada pala Lei n.8.213 de 24 de julho de
1999 , passa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo primeiro, renumerando•se
o atuai parágrafo único, que passa a ser considerado como parágrafa segunda:

Ari.

1 a9.............................................. ...................

0
§ 1 Quando o benefício for pago a
procurador, afirma do beneficiário deverá ser obrigatoriamente reconhecida
por oficial público;
0
§ 2 A impressão digital do beneficiário
incapaz-da essinaraposta tra presença do servidor da Previdéncia Social,
vale como assinatura para quitação do, pagamento de beneficio.

publicação.

Ari. 7 0 Esta Lei entra co' vigor na da data de sua

Art8° Revogam-se as disposição em contrário.
JUSTIFICAQA

Longe de se pretender uma _supressão
indiscriminada da garantia da segurança das relações negociais, assegurando a
eficácia de seus atos como respeito aos cidadãos; o presente projeto de lei tem a
finalidade de desburocratizar procedimentos, propiciando sensível redução de
contratos e outros documentos passíveis de ter suas fi rmas reconhecidas, como
prática de uma arcaica reminiscáncia das Ordenações Manuelinas.

A abolição de determinados procedimentos que
obrigam o reconhecimento de firmas e autenticação de fotocópias em
determinados documentos, representará o firo de várias transtornos para a'

população, que sofre em intermináveis filas de Cartórios sem infra-estrutura, cajus
arquivos notários sempre se encontram desatualizadas e desorganizados.
Certos procedimentos burocráticos, na realidade

Agosto de 2015
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Na presente proposição, não se pretende a
supressão indiscriminada dos reconhecimentos da íirnmas, preservando o direito
das indivíduos que anseiam pela validado das relações negociais particulares.
Devem ser legitimados of€cialmsnle os atos constitutivos o Iranslantiv^os de direitos
reais sobre imóveis, bera como equeles atos transiativos de direitas e cessões de
díreilos de bens móveis, principalmente naquelas mais valiosos que concernem à
transaçzo de direitos sobre linhas telefônicas e veículos automotores.
Permaneceram intatos, outrossim, os contratas
ernpresenais e cessões de direito, cujos reconhecimenlos de firmas e Outros
garantias são previstas no Código Comer ci al o Lei de Falências e Concorçt tis,
bera corno os princípios • fundarnentaís da União Internacional do Notariado Latino
Ame ri cano (UIN1), com a legitimação obrigatória de assinatura em contratos
mercantis, face à relevancia do papel do Brasil no t'rercosul, protegendo, destarte,
a °icácía das avances celebradas no território do qualquer país integrante da
referida Organização Regional.
"também, por intermédio desse projeto inovador,
pretendeu-se po rt eger os dependente e legítimos herdeiros de benefíciários da
Previdência Social, tomando legal q reconhecimento de firma era procurações
outorgadas por aqueles, cuja falsicação das respectivas assinaturas é hoje prática
comum, notadamente após seu falecimento.
Sala das Sessões,

Deputado J E ENO1N1O

de março de 1997

Deputado ALOY§ Uh1ES^ E LI

Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N°82, DE 2015
(N° 2.805/1997, NA CASA DE ORIGEM)
Dá nova redação ao inciso III do art. 365

da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, e revoga o
1 ç do art. 13 e q art. 158 da Lei n ç 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, e o art. 369
da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1 11 0 inciso III do art. 365 da Lei n , 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
<<

Art. 365. ......................................................................................... .

III — ficam abolidas as autenticações de cópias de reproduções

de documentos públicos e particulares, a menos que haja fundada
suspeita de fraude ou falsificação, sendo que a parte interessada
deverá argui-la, nos termos do art. 390;
..................................................................................................." ( NR)
Art.

2

¢

Para todos os efeitos legais, são consideradas válidas as

Agosto de 2015

`

%M

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CONGRESSO NAC I

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - PANAMÁ
^7_\ 71:7 ^ ri771^•hTl•^^C^^•7
t

PRESIDENTES DE HONRA:
Senador Renan Calheiros - PMDB/AL - Presidente do Senado Federal
Deputado Eduardo Cunha - PMDB/RJ - Presidente da Câmara dos Deputados

Presidente: Dep. Edinho Bez
- PMDB/SC
Primeiro-Vice-Presidente: Sen. José Pimentel - PT/CE
Segundo-Vice-Presidente: Dep. Milton Monti - PR/SP
Primeiro-Secretário: Sen. Flexa Ribeiro
- PSDB/PA
Segundo-Secretário: Dep. Leônidas Cristino - PROS/CE
Terceira-Secretária: Sen. Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM
- PSB/MA
Quarto-Secretário: Dep. José Reinaldo

- Presidente: Sen. Walter Pinheiro
- PT/BA
- Vice-Presidente: Dep. João Rodrigues
- PSD/SC
- Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do

Senado Federal - CRE - Sen. Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP
- Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados - CREDN - Dep. Jô Moraes - PCdoB/MG
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Dra. Inubia A.C. Sfoggia
Senado Federal

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - PANAMÁ
Câmara dos Deputados -Anexo IV - Gab. 703 - (61) 3215.5703 /3703 / 1703 - Fax: 3215.2703
Endereço eletrônico: dep.edinhobez@camara.leg.br
Endereço eletrônico: inubia.sfoggia@senado.leg.br-"(61) 3303.6446- 8118.1159
70160-900 BRASILIA - DF

Terça-feira 4

1129

1130 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

.,

xz

z

Agosto de 2015

.:.

.

..

COMPOSIÇÃO NO SENADO FEDERAL
55 a LEGISLATURA

NOME PARLAMENTAR

ACIR GURGACZ
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANTONIO ANASTASIA
ANTÔNIO CARLOS VALADARES
CIRO NOGUEIRA
CRISTOVAM BUARQUE
DÁRIO BERGER
EDUARDO AMORIM
FLEXA RIBEIRO
GLADSON CAMELI
GLEISI HOFFMANN
HÉLIO JOSÉ
HUMBERTO COSTA
JOÃO CAPIBERIBE
JORGE VIANA
JOSÉ MARANHÃO
JOSÉ PIMENTEL
LASIER MARTINS
PAULO BAUER
PAULO PAIM
RANDOLFE RODRIGUES
RENAN CALHEIROS
RICARDO FERRAÇO
ROMERO JUCÁ
ROSE DE FREITAS
SÉRGIO PETECÃO
VALDIR RAUPP
VANESSA GRAllIOTIN
WALTER PINHEIRO
WELLINGTON FAGUNDES

PART.

PDT
PSDB
PSDB
PSB
PP
PDT
PMDB
PSC
PSDB
PP
PT
PSD
PT
PSB
PT
PMDB
PT
PDT
PSDB
PT
PSOL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSD
PMDB
PCdoB
PT
PR

UF

ALA

RO Tancredo Neves
0
and.
SP Anexo
MG
Teotônio Vilela
SE Anexo Térreo
Anexo 3° and.
P1
DF
Teotônio Vilela
SC
Teotônio Vilela
SE Alexandre Costa
PA Tancredo Neves
AC
Teotônio Vilela
Teotônio Vilela
PR
Teotônio Vilela
DF
PE
Teotônio Vilela
AP
Afonso Arinos
Ruy Carneiro
AC
PB Anexo 7° and.
CE Anexo 1 - 23° and
RS Tancredo Neves
SC
Afonso Arinos
RS Anexo 22° and
AP
Teotônio Vilela
AL
Edif. Principal
ES Anexo 4° and.
Afonso Arinos
RR
ES
Teotônio Vilela
AC
Teotônio Vilela
RO Anexo 20° and
AM Alexandre Costa
BA
Teotônio Vilela
MT
Ruy Carneiro
1 -

9

GAB.

TELEFONE

END. ELETRÔNICO

56
1/6
23

3303.3132
3303.6063
3303.5717
3303.2201
3303.6185
3303.2281
3303.5947
3303.6205
3303.2342
3303.1123
3303.6271
3303.6640
3303.6285
3303.9011
3303.6366
3303.6485
3303 6390`
3303.2323
3303.6529
3303.5232
3303.6568
3303.3000
3303.6590
3303.2112
3303.1156
3303.6706
3303.2252
3303.6726
3303.6788
3303.6213

acir senador.le .br
alo sionunes.ferreira senador.leg.br
antonio.anastasia senador.le .br
antonio. carlos.valadares@senador.leg.br
ciro.no ueira senador.le .br
cristovam.buar ue senador.le .br
dario.ber er senador.le .br
eduardo.amorim senador.le .br
flexa.ribeiro senador.le .br
ladson.cameli senador.le .br
leisi.hoffmann senadora.le .br
helio'ose senador.Ie g .br
humberto.costa senador.le .br
joao.ca iberibe senador.le .br
'or e.viana senador.le .br
jose.maranhao senador.le .br
ose. imentel senador.le .br
lasier.martins senador.le .br
aulo.bauer senador.le .br
aulo aim senador.le .br
randolfe.rodri ues senador.le .br
renan.calheiros senador.le .br
ricardo.ferraco senador.le .br
romero.'uca senador.le .br
rose.freitas senadora.le .br
ser io. etecao senador.le .br
senador.le .br
valdir.rau
vanessa. razziotin senadora.leg.br
inheiro senador.le .br
wellin ton.fa undes senador.leg.br

1 -

1 -

10
26
01
51
14
04
22
25
08
01

1 -

50
05

1 -

1 -

07
1/7
12
01
21

1 -

03
13
04
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55 a LEGISLATURA

NOME PARLAMENTAR

AFONSO HAMM
ALCEU MOREIRA
ALFREDO KAEFER
ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME
ANTÔNIO IMBASSAHY
ÁTILA LINS
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CARLOS BEZERRA
CARLOS ZARATTINI
CELSO MALDANER
COVATTI FILHO
DOMINGOS NETO
EDINHO BEZ
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CUNHA
EVANDRO GUSSI
GERALDO RESENDE
GONZAGA PATRIOTA
HERÁCLITO FORTES
HERMES PARCIANELLO
JAIME MARTINS
JARBAS VASCONCELOS
JERÔNIMO GOERGEN
JÔ MORAES
JOÃO CASTELO
JOÃO RODRIGUES
JOSÉ REINALDO
LEONARDO QUINTÃO
LEÔNIDAS CRISTINO
LUIZ CARLOS BUSATO
MARCELO CASTRO
MARCO MAIA
MARINHA RAUPP
MAURO MARIANI
MILTON MONTI
NELSON MARCHEZAN JÚNIOR
NELSON MARQUEZELLI
ONYX LORENZONI
OTÁVIO LEITE
PAES LANDIM
PAULO ABI-ACKEL
PEDRO CHAVES
RICARDO BARROS
RODRIGO DE CASTRO
RONALDO BENEDET
SANDRO ALEX
SÉRGIO SOUZA
VALDIR COLATTO
WASHINGTON REIS

PART.

UF

PP
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSD
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PP
PROS
PMDB
PSDB
PMDB
PV
PMDB
PSB
PSB
PMDB
PSD
PMDB
PP
PCdoB
PSDB
PSD
PSB
PMDB
PROS
PTB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PR
PSDB
PTB
DEM
PSDB
PTB
PSDB
PMDB
PP
PSDB
PMDB
PPS

RS
RS
PR
SP
BA
AM
MG
MT
SP
SC
RS
CE
SC
MG
RJ
SP
MS
PE
P1
PR
MG
PE
RS
MG
MA
SC
MA
MG
CE
RS
PI
RS
RO
SC
SP
RS
SP
RS
RJ
P1
MG
GO
PR
MG
SC
PR
PR
SC
RJ

PMDB
PMDB
PMDB

ANEXO

GAB.

TELEFONE

END. ELETRÔNICO

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
1
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

604
238
818
915
810
730
208
815
808
311
228
546
703
540
510
433
905
430
708
234
904
304
316
322
324
503
529
914
948
570
811
20
614
925
328
250
920
828
225
648
460
406
412
701
918
221
702
516
856

3215.5604
3215.5238
3215.5818
3215.5915
3215.5810
3215.5730
3215.5208
3215.5815
3215.5808
3215.5311
3215.5228
3215.5546
3215.5703
3215.5540
3215.5510
3215.5433
3215.5905
3215.5430
3215.5708
3215.5234
3215.5904
3215.5304
3215.5316
3215.5322
3215.5324
3215.5503
3215.5529
3215.5914
3215.5948
3215.5570
3215.5811
3215.5964
3215.5614
3215.5925
3215.5328
3215.5250
3215.5920
3215.5828
3215.5225
3215.5648
3215.5460
3215.5406
3215.5412
3215.5701
3215.5918
3215.5221
3215.5702
3215.5516
3215.5856

de .afonsohamm camara.le .br
de .alceumoreira camara.le .br
de .alfredokaefer camara.Ie .br
de .antoniocarlosmendesthame@camara.leg.br
camara.le .br
de .antonioimbassah
de .atilalins camara.le .br
de .bonifaciodeandrada camara.Ie .br
de .carlosbezerra camara.le .br
de .carloszarattini camara.le .br
de .celsomaldaner camara.le .br
de .covattifilho camara.le .br
de .domin osneto camara.le .br
de .edinhobez camara.le .br
de .eduardobarbosa camara.le .br
de .eduardocunha camara.le .br
de .evandro ussi camara.le .br
de eraldoresende camara.le .br
de onza a atriota camara.le .br
de .heraclitofortes camara.le .br
de .hermes arcianello camara.le .br
de .jaimemartins camara.le .br
de .'arbasvasconcelos camara.le .br
de .'eronimo oer en camara.le .br
de .jomoraes camara.le .br
de .joaocastelo camara.le .br
de .'oaorodri ues camara.le .br
de .josereinaldo camara.le .br
de .leonardo uintao camara.le .br
de .leonidascristino camara.le .br
de .luizcarlosbusato camara.le .br
de .marcelocastro camara.Ie .br
de .marcomaia camara.le .br
camara.le .br
de .marinharau
de .mauromariani © camara.Ie .br
de .miltonmonti camara.le .br
de .neisonmarchezanjunior camara.leg.br
de .neisonmar uezeili camara.le .br
de .on xlorenzoni camara.le .br
de .otavioleite camara.le .br
de aeslandim camara.Ie .br
de auloabiackel camara.Ie.br
de . edrochaves camara.le .br
de .ricardobarros @ camara.le g .br
de .rodri g odecastro camara.le .br
de .ronaldobenedet camara.Ie .br
de .sandroalex" camara.le .br
de .ser iosouza camara.le .br
de .valdircolatto camara.le .br
de .washin tonreis camara.le .br
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Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na Câmara dos
Deputados - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN - Anexo II - Pav. Superior Ala A - Sala 125, na cidade de Brasília - DF, reuniram-se os Parlamentares, cuja lista de presença segue
anexa, convidados pelo Deputado Edinho Bez - PMDB/SC, com o objetivo de instalar o Grupo Parlamentar
Brasil - Panamá. Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução n°6/11, de 22 de setembro
de 2011, da Câmara dos Deputados. O Projeto de Resolução n°146/2001, de autoria do então Deputado
Renildo Leal, do Pará, visava criar o referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação
interparlamentar, com o objetivo de intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas da República
Federativa do Brasil e da República do Panamá. Assumiu a presidência dos trabalhos o Deputado Edinho
Bez - PMDB/SC. Após a verificação de quorum, o Presidente declarou aberta a reunião, agradeceu a
presença de todos e designou a Dra. Inubia Sfoggia para secretariar os trabalhos. Passando, a seguir, ao
ITEM 1 da Pauta: APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO ESTATUTO. Apresentou proposta
de Estatuto a qual, após examinada e discutida, foi aprovada, por unanimidade. Dando prosseguimento à
Pauta, passou, de imediato, ao exame do assunto constante de seu ITEM 2: FILIAÇÃO DE SEUS
MEMBROS E ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA. Informou que 30 Senadores e 49 Deputados aderiram
ao GRUPO, dando as boas vindas aos mesmos. Apresentou a Chapa única inscrita para a composição da
Diretoria, a qual passou a ser examinada e discutida, sendo aprovada por aclamação. Após, declarou
eleitos e empossou, imediatamente, os membros que comporão a Diretoria na 55 a Legislatura, biênio
2015/2017. PRESIDENTES DE HONRA: Senador Renan Calheiros - PMDB/AL, Presidente do Senado
Federal e Deputado Eduardo Cunha - PMDB/RJ, Presidente da Câmara dos Deputados. COMISSÃO
EXECUTIVA: Presidente: Deputado Edinho Bez - PMDB/SC; Primeiro-Vice-Presidente: Senador José
Pimentel - PT/CE; Segundo-Vice-Presidente: Deputado Milton Monti - PR/SP; Primeiro-Secretário:
Senador Flexa Ribeiro - PSDB/PA; Segundo-Secretário: Deputado Leõnidas Cristino - PROS/CE;
Terceira-Secretária: Senadora Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM e Quarto-Secretário: Deputado José
Reinaldo - PSB/MA. CONSELHO CONSULTIVO: Presidente: Senador Walter Pinheiro - PT/BA e VicePresidente: Deputado João Rodrigues - PSD/SC, além do Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal - CRE, Senador Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP e
da Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados CREDN, Deputada Jô Moraes - PCdoB/MG. A seguir, o Deputado Edinho Bez - PMDB/SC, agora como
Presidente eleito, agradeceu a confiança de seus colegas e manifestou o seu desejo de envidar todos os
esforços para o fortalecimento dos laços de fraterna amizade e o incremento das relações políticas,
comerciais e culturais com o Panamá. Após, o Presidente designou a Dra. Inubia A.C. Sfoggia para
Secretária Executiva do Grupo, determinando providências no sentido de comunicar às devidas
autoridades sobre a instalação do Grupo e a constituição da sua Diretoria, e definir a Pauta para
desenvolver os trabalhos a partir da próxima reunião, a ser agendada posteriormente.

O Estatuto do Grupo Parlamentar Brasil - Panamá, aprovado na Reunião de Instalação do Grupo,
realizada em 13 de maio de 2015, passa a vigorar nos seguintes termos:

Art. 1° O Grupo Parlamentar Brasil - Panamá, criado pela Resolução n°6/11, de 22 de setembro
de 2011, da Câmara dos Deputados, é reconhecido como serviço de cooperação interparlamentar,
destinado a exercer a diplomacia parlamentar, com o objetivo de intensificar o relacionamento entre as
Casas Legislativas da República Federativa do Brasil e da República do Panamá, e reger-se-á pelo
presente Estatuto.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar não tem objetivos político-partidários.
1

Art. 2° O G upo Parlamentar será composto por parlamentares do Congresso Nacional no exercício do
mandato.
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Art. 3° O Grupo Parlamentar, com sede e foro em Brasília - DF, é constituído por prazo indeterminado e
funcionará em dependências do edifício do Congresso Nacional
§ 1° O fim da Legislatura não desativa o Grupo Parlamentar.
§ 2° No início de cada nova Legislatura, os membros do Grupo Parlamentar que tiverem sido
reeleitos dele continuam a fazer parte, salvo expressa manifestação em contrário, e os novos
Parlamentares serão convidados a nele ingressar.
Art.

4

0

A cooperação interparlamentar dar-se-á por meio de:

1 - intercâmbio de experiências parlamentares de natureza política, jurídica, social, tecnológica,
científica, ambiental, cultural, educacional, econômica e financeira, comercial, e do desenvolvimento
sustentável, indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de problemas
visando ao desenvolvimento das relações entre os Legislativos do Brasil e do Panamá;
II - realização de congressos, seminários, simpósios, conferências, debates, estudos e encontros,
de natureza multidisciplinar;
III - permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa;
IV - visitas parlamentares;
V - outras atividades compatíveis com o objetivo do Grupo Parlamentar.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar poderá manter relações culturais e de intercâmbio, bem
como de cooperação técnica, sob qualquer forma de auxílio e reciprocidade, com entidades nacionais e
estrangeiras.
CAPÍTULO II
DAS REUNIÕES DO GRUPO PARLAMENTAR
Art. 5 0 O Grupo Parlamentar reunir-se-á, no mínimo, duas vezes por ano, por convocação da Comissão
Executiva ou a requerimento de, no mínimo, dez por cento de seus membros.
Parágrafo único. As reuniões do Grupo Parlamentar serão sempre anunciadas, com designação de
local e hora, por correspondência escrita ou eletrônica, expedida com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis.

••

-•

Art. 6° O Grupo Parlamentar será integrado pelos parlamentares do Congresso Nacional que o fundarem
e pelos que a ele aderirem livremente, subscrevendo o Termo de Adesão, com direitos iguais de palavra,
voto e mandato diretivo.
§ 1° Ao filiar-se o Parlamentar compromete-se a observar este Estatuto.
§ 2° Qualquer membro pode desligar-se do Grupo Parlamentar mediante requerimento a ser
protocolado junto à Secretaria Executiva.
Art.

7

0

São direitos e deveres dos Membros:

1 - Dos direitos:
a) votar e ser votado na compo.- ináo da Comissão Executiva e do Conselho Consultivo, na
forma prevista neste Estatuto'
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b) intervir e votar nas reuniões do Grupo Parlamentar;
c) participar dos subgrupos e missões do Grupo Parlamentar.
II - Dos deveres:
a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
b) acatar e cumprir as decisões plenárias e da Comissão Executiva;

c) comparecer e votar nas reuniões do Grupo Parlamentar e dos órgãos de que for integrante.
o
r* •- r•

Art. 8° O Grupo Parlamentar terá os seguintes órgãos:
1 - Comissão Executiva;
II - Conselho Consultivo.
§ 1° O Grupo Parlamentar poderá ser constituído por Senadores e Deputados, tanto na Comissão
Executiva como no Conselho Consultivo, obedecendo, sempre que possível, a paridade de representantes
de cada Casa Parlamentar.
§ 2° Até dois meses após o início da Primeira e da Terceira Sessões Legislativas Ordinárias de

cada Legislatura, os Membros do Grupo Parlamentar reunir-se-ão para eleger os membros da Comissão

Executiva e do Conselho Consultivo, em escrutínio secreto, sendo exigida a maioria de votos e a presença
da maioria absoluta dos membros da Comissão Executiva ou, pelo menos, um terço dos membros filiados,
convocados por correspondência escrita ou eletrônica, expedida com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis.
§ 3° O mandato dos membros da Comissão Executiva e do Conselho Consultivo será de dois anos,
sendo permitida uma reeleição consecutiva.
§ 4° Se qualquer membro da Comissão Executiva ou do Conselho Consultivo deixar de fazer parte
do respectivo órgão ou renunciar a sua permanência nele, proceder-se-á a escolha de seu sucessor,
dentro de 5 (cinco) dias úteis, pela forma estabelecida no § 2° deste artigo, salvo se faltarem menos de
cento e vinte dias para o término do mandato da Comissão ou do Conselho, caso em que os cargos serão
preenchidos pelos Membros do Grupo Parlamentar, segundo o critério do parlamentar mais idoso, dentre
os de maior número de legislaturas.
I7 .

.^

Art. 9° A Comissão Executiva é o órgão dirigente do Grupo Parlamentar e será composta por:
a) dois Presidente de Honra;
b) um Presidente;
c) dois Vice-Presidentes;
d) quatro Secretários.

§ 1° A Comissão Executiva reunir-se-á, ordinariamente, no. mínimo, duas vezes por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente, pe}s , maioria absoluta de seus membros

ou por, no mínimo, um terço dos membros do Grupo Parlamentar.

^-f~
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§ 2° A Comissão Executiva será instalada, em primeira convocação, com a maioria simples dos
seus membros ou, em segunda convocação, 20 (vinte) minutos após a primeira, com qualquer número de
membros, sendo suas deliberações aprovadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente
o voto de qualidade nos casos de empate.
§ 3 0 Os Presidentes de Honra serão o Presidente do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados

e a duração de seus mandatos coincidirá com a duração de seu termo na presidência da respectiva Casa.
Art. 10. Compete à Comissão Executiva:

1 - organizar o programa de atividades do Grupo Parlamentar;
II - noticiar ao Grupo Parlamentar fatos recentes da política externa bilateral;
III - coligir trabalhos, estudos, pareceres e teses a serem apresentados às Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, a outras Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ou em
eventos nacionais ou internacionais;
IV - constituir delegação em missões diplomáticas ou autônomas do Congresso Nacional;
V - indicar observadores parlamentares, em missões nacionais ou internacionais, dentre os
servidores do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados;
VI - comunicar à Presidência das respectivas Casas do Congresso Nacional, para fins regimentais,
os nomes dos integrantes de delegações ou dos observadores parlamentares;
Vil - propor e homologar a admissão de novos membros;
VIII - propor e homologar a alteração dos Estatutos;
IX - fixar a competência do Secretário Executivo;
X - delegar ao Presidente, total ou parcialmente, suas competências;
XI - divulgar os trabalhos do Grupo Parlamentar;
XII - resolver os casos omissos neste Estatuto.
Art. 11. O Presidente da Comissão Executiva representa o Grupo Parlamentar, regula e fiscaliza os seus
trabalhos.
§ 1° O Presidente, em suas ausências ou impedimentos, será substituído pelo Primeiro-VicePresidente e, na ausência deste, pelo Segundo-Vice-Presidente.
§ 2° Ausentes todos os membros da Comissão Executiva, a Presidência será exercida pelo
parlamentar mais idoso do Grupo Parlamentar, dentre os de maior número de legislaturas.
§ 3° O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes competência que lhe seja própria.
Art. 12. São atribuições do Presidente da Comissão Executiva:

1 - representar o Grupo em suas atividades;
II convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva;
III - fazer cumpriras resoluções da Comissão Executiva;
IV - manter a
Comissão Executiva;

1 m e a solenidade necessárias nas reuniões do Grupo Parlamentar ou da
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V - conceder a palavra aos membros que a solicitarem;
VI - submeter à aprovação do Grupo Parlamentar a ata da reunião anterior;
VII - submeter à discussão matérias de interesse do Grupo Parlamentar;
VIII - dar conhecimento ao Grupo Parlamentar de todo expediente recebido e despachá-lo;
IX - decidir as questões de ordem e as reclamações;
X - votar, em caso de empate, nas reuniões da Comissão Executiva;
XI - distribuir aos membros do Grupo Parlamentar e às Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional de ambas as Casas Legislativas todas as informações recebidas sobre as relações bilaterais, de
caráter oficial e não-oficial, bem como os trabalhos apresentados pelos membros do Grupo Parlamentar
ou de qualquer outra origem, recebidos a título de colaboração;
XII - trabalhar em cooperação e coordenação com as Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, apresentando-lhes as conclusões das discussões havidas no Grupo Parlamentar;
XIII - acionar o Conselho Consultivo para procedimentos de sua competência;
XIV - sugerir nomes para o Conselho Consultivo;
XV - propor a indicação de parlamentares para participarem de viagens internacionais;
XVI - designar o Secretário Executivo;
XVII - outras que decorram da natureza de suas funções e prerrogativas.
Parágrafo único. Caso as informações de que trata o inciso XI do caput deste artigo sejam de
caráter privado e sigiloso, deverão ser assim tratadas pelos membros do Grupo Parlamentar, bem como
pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados.
Art. 13. Os Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, cabendo ao
Primeiro superintender, com o auxílio dos demais, os serviços administrativos do Grupo Parlamentar.
Parágrafo único. Nas reuniões da Comissão Executiva, os Secretários substituir-se-ão conforme sua
numeração ordinal, e assim substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
Art. 14. O Presidente designará um Secretário Executivo do Grupo Parlamentar, escolhido dentre os
servidores do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados.
•• •

• •

Art. 15. O Conselho Consultivo será composto por:
a) um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos entre os Membros do Grupo Parlamentar;
b) pelos Presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas as
Casas Parlamentares.
§ 1° Todos os conselheiros terão, igualmente, direito a voz e a voto no âmbito ç as decisões do
Conselho Consultivo.
§ 2° O Conselho Consultivo não terá poder deliberativo, somente poder de voto
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§ 3 0 O Conselho Consultivo poderá levar à consideração do Grupo Parlamentar qualquer assunto
de interesse bilateral, cabendo aos seus membros avaliá-lo previamente à apreciação do colegiado.
§ 4 0 O Conselho Consultivo poderá ser acionado pelo Presidente da Comissão Executiva, por sua
iniciativa, ou por solicitação de qualquer membro do Grupo Parlamentar, a critério do Presidente, para
fornecer opiniões, estudos, bem como outras informações de interesse do Grupo.
Art. 16. Compete ao Conselho Consultivo:
1 - auxiliar o Presidente na formulação de ações e políticas a serem executadas pelo Grupo
Parlamentar ou sugeridas a órgãos públicos ou privados;
II - participar da promoção de programas, pesquisas, conferências, seminários e outras atividades
de natureza política, jurídica, social, tecnológica, científica, ambiental, cultural, educacional, comercial,
econômica e financeira, indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de
problemas visando ao desenvolvimento das relações bilaterais;
III - discutir as questões fundamentais relacionadas com o desenvolvimento sustentável, de forma
abrangente e interdisciplinar;
IV - difundir novas ideias, resultantes do convívio, do confronto e da interação entre as diversas
áreas de atividades;
V - exercer competências e cumprir as atribuições que lhe forem delegadas pela Comissão
Executiva.
CAPÍTULO IV
DAS VIAGENS E MISSÕES INTERNACIONAIS
Art. 17. As viagens e missões internacionais dos membros do Grupo Parlamentar deverão ser custeadas
pelos parlamentares designados para integrar as respectivas missões no exterior, salvo missões oficiais
autorizadas, ou por convites oficiais de governos ou entidades.
Parágrafo único. É proibida a promessa de reciprocidade de custeamento de despesas e gastos a
missões parlamentares estrangeiras que visitem o Congresso Nacional.

117
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Art. 18. Em caso de lacuna neste Estatuto, aplicam-se as disposições do Regimento Interno Comum do
Congresso Nacional.
Art. 19. No fim de cada gestão, a documentação pertinente ao Grupo Parlamentar deverá ser repassada
para o novo Presidente do Grupo.
Art. 20. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação.
Brasília, 13 de maio de 2015.
A seguir, passou ao ITEM 3 da Pauta: ASSUNTOS GERAIS. O Senhor Presidente disse que gostaria de,
na próxima reunião, definir um plano de trabalho do GRUPO PARLAMENTAR para o ano em curso, e
pediu aos parlamentares que apresentem sugestões dos temas centrais que deverão determinar a sua
pauta de atividades, visando à obtenção de resultados práticos e efetivos na consecução dos objetivos do
GRUPO PA RLA MENTA R. A seguir, informou que os assuntos da Pauta haviam sido esgotados,
colocando a palavra à disposição para as considerações finais do Plenário. O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senador Flexa Ribeiro - PSDB/PA e aos Deputados Jarbas Vasconcelos PMDB/PE e Milton Monti - PR/SP que cumprimentaram o Presidente eleito e demais membros da
Diretoria, desejando sucesso a todos e fizeram considerações a respeito das relações bilaterais e das
expectativas do desenvolvimento de relevantes parcerias. Em continuidade, o Presidente agradeceu a
presença dos Parlamentares e assessores, reafirmando a importância do GRUPO PA RLA MENTA R e a f
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sua determinação em estimular a mobilização dos Parlamentares do Congresso Nacional e, em especial,

do Grupo Parlamentar Brasil - Panamá para, junto com a Embaixada da República do Panamá, poder
implementar as metas de integração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião da qual

foi lavrada a presente ata, assinada pelo Presidente eleito Deputado Edinho Bez - PMDB/SC; pelo
Primeiro-Secretário Senador Flexa Ribeiro - PSDB/PA; e por mim, Inubia Sfoggia, Secretária Executiva.
Brasília, 13 de maio de 2015.
'
/

4^ utado DI^1HO BÈZ .
Presid
/

iste` Eleito

.Senador FL.ËXA I'IB'EIRO
Prime o.-Secretário

INUBIA SFOGGIA
Secretária Executiva
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Senador

HÉLIO JOSÉ - PSD/D F
Senador
JOSÉ AGRIPINO MAIA - DEM/RN
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Senadora
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAI,
Presidência
Brasília,

de junho de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal
Senhor Secretário-Geral,
Cumprimentando-o, encaminho, para conhecimento e providências pertinentes, os anexos expedientes
constantes da relação abaixo, que foram endereçados a esta Presidência.
ORIGEM

DOCUMENTO
Documento sem Numero

Antonio Nunes da Silveira

Ofício n" 16/2015/PRES/CONACI

CONACI — Conselho Nacional de Controle
Interno
Congresso Nacional Grupo Parlamentar
Brasil — Bélgica

Ofício n' 003/15/GP-BR/BE

Ofício n'-' 003/15/GP-BR/PA

Congresso Nacional Grupo Parlamentar
Brasil—Panamá

Ofício/Conut. N° 033 —15

Confederação Nacional dos Usuários de
Transportes Coletivos Rodoviários,
Ferroviários, Metroviários, Hidroviários e
Aéreos

Documento sem Numero
Ofício Especial

PNBE — Pensamento Nacional das Bases
Empresariais
Câmara Municipal de Tabapuã

Ofício n`-' 1.113/2015

Câmara Municipal de Araguari

Ofício GAB. N"- 032.07/2015

Câmara Municipal de Vereadores de
Boqueirão do Leão

Recebido n ;._1

Mai. 232855

Q6f

Setaria-

tç

s l da Mesa

ASSUNTO
NO QUAL TECE COMENTÁRIO ACERCA DA
APROVAÇÃO DA LEI DE REDUÇÃO DA MAIORIDADE
PENAL.
solicita apoio a Proposta de Emenda Constitucional n"
45/2006.
INFORMA QUE FOI REINSTALADO NO CONGRESSO
NACIONAL, EM 13/06/2015, O GRUPO PARLAMENTAR
BRASIL - BÉLGICA. NA MESMA OPORTUNIDADE FOI
DIRETORIA.
ELEITA
EMPOSSADA
SUA
E
ENCAMINHA, EM ANEXO, A ATA DA REUNIÃO DE
REINSTALAÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL
- BÉLGICA NA 55° LEGISLATURA, A RELAÇÃO DOS
PARLAMENTARES
QUE O INTEGRAM E A
COMPOSIÇÃO DE SUA DIRETORIA.
INFORMA QUE FOI REINSTALADO NO CONGRESSO
NACIONAL, EM 13/06/2015, O GRUPO PARLAMENTAR
BRASIL - PANAMÁ. NA MESMA OPORTUNIDADE FOI
DIRETORIA.
ELEITA
E
EMPOSSADA
SUA
ENCAMINHA, EM ANEXO, A ATA DA REUNIÃO DE
REINSTALAÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL
-PANAMÁ NA 55° LEGISLATURA, A RELAÇÃO DOS
PARLAMENTARES
QUE O INTEGRAM E A
COMPOSIÇÃO DE SUA DIRETORIA.
ENCAMINHA OFÍCIO/CONUT/N° 032-15, ENVIADO A
PRESIDENTA DA REPÚBLICA DILMA ROUSSEFF, QUE
TRATA DO MARCO REGULATÓRIO E DO PROCESSO
LICITATÓRIO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
NO QUAL DISPÕE SOBRE SUA ATUAÇÃO DA
REFERIDA ORGANIZAÇÃO NO BRASIL.
Envia cópia de Moção de Apelo n e 01/2015 para que adote
as providências para promover o reajuste na tabela de
procedimentos do Sistema Único de Saúde - SUS.
encaminha Moção de Apelo solicitando a aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n. 85/2015.
encaminha cópia da Moção de Apoio que propõe a
inclusão do nome de Leonel de Moura Brizola no Livro
dos Heróis da Pátria.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CONGRESSO NACI AL
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL ® BÉLGICA

PRESIDENTES DE HONRA:
Senador Renan Calheiros - PMDB/AL - Presidente do Senado Federal
Deputado Eduardo Cunha - PMDB/RJ - Presidente da Câmara dos Deputados
COMISSÃO EXECUTIVA:
- PMDB/SC
Presidente: Dep. Edinho Bez
Primeiro-Vice-Presidente: Sen. Cássio Cunha Lima - PSDB/PB
Segundo-Vice-Presidente: Dep. Onyx Lorenzoni
- DEM/RS
- PSDB/SC
Primeiro-Secretário: Sen. Paulo Bauer
- PTB/RS
Segundo-Secretário: Dep. Luiz Carlos Busato
- PMDB/CE
Terceiro-Secretário: Sen. Eunício Oliveira
- PPS/PR
Quarto-Secretário: Dep. Rubens Bueno
CONSELHO CONSULTIVO:
- PSD/AC
- Presidente: Sen. Sérgio Petecão
- Vice-Presidente: Dep. Átila Lins
- PSD/AM
- Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do
Senado Federal - CRE - Sen. Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP
- Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados - CREDN - Dep. Jô Moraes - PCdoB/MG
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Dra. Inubia A.C. Sfoggia
Senado Federal
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COMPOSIÇÃO
NO SENADO FEDERAL
55 a LEGISLATURA
NOME PARLAMENTAR

PART.

ACIR GURGACZ
PDT
ALOYSIO NUNES FERREIRA
PSDB
ANTONIO ANASTASIA
PSDB
CÁSSIO CUNHA LIMA
PSDB
CIRO NOGUEIRA
PP
CRISTOVAM BUARQUE
PDT
DÁRIO BERGER
PMDB
EUNICIO OLIVEIRA
PMDB
FERNANDO BEZERRA COELHO
PSB
FLEXA RIBEIRO
PSDB
GLADSON CAMELI
PP
GLEISI HOFFMANN
PT
PSD
HÉLIO JOSÉ
HUMBERTO COSTA
PT
JORGE VIANA
PT
JOSÉ AGRIPINO
DEM
JOSÉ MARANHÃO
PMDB
JOSÉ MEDEIROS
PPS
JOSÉ PIMENTEL
PT
LASIER MARTINS
PDT
MARIA DO CARMO ALVES
DEM
PAULO BAUER
PSDB
PAULO PAIM
PT
PAULO ROCHA
PT
REGUFFE
PDT
RENAN CALHEIROS
PMDB
RICARDO FERRAÇO
PMDB
ROMERO JUCÁ
PMDB
SÉRGIO PETECÃO
PSD
VANESSA GRAllIOTIN
PCdoB
WALTER PINHE IRO
PT

UF

ALA

RO Tancredo Neves
0
and.
SP Anexo
Teotônio Vilela
MG
0
PB Anexo 10 and
0
and.
PI
Anexo
Teotônio Vilela
DF
Teotônio Vilela
SC
CE Anexo 1- 17° and
Dinarte Mariz
PE
PA Tancredo Neves
Teotônio Vilela
AC
Teotônio Vilela
PR
Teotônio Vilela
DF
Teotônio Vilela
PE
Ruy Carneiro
AC
Afonso Arinos
RN
PB Anexo I - 7° and.
Afonso Arinos
MT
CE Anexo 23° and
RS Tancredo Neves
SE
Nilo Coelho
Afonso Arinos
SC
RS Anexo 22° and
PA
Teotônio Vilela
DF
Teotônio Vilela
Edif. Principal
AL
ES Anexo 4° and.
Afonso Arinos
RR
AC
Teotônio Vilela
AM Alexandre Costa
BA
Teotônio Vilela
1 -

9

GAB.

TELEFONE

END. ELETRÔNICO

56
1/6
23

3303.3132
3303.6063
3303.5717
3303.9808
3303.6185
3303.2281
3303.5947
3303.6245
3303.2182
3303.2342
3303.1123
3303.6271
3303.6640
3303.6285
3303.6366
3303.2361
3303.6485
3303.1146
3303.6390
3303.2323
3303.1306
3303.6529
3303.5232
3303.3800
3303.6355
3303.3000
3303.6590
3303.2112
3303.6706
3303.6726
3303.6788

acir senador.le .br
alo sionunes.ferreira senador.leg.br
antonio.anastasia senador.le .br
cassio.cunha.lima senador.le .br
ciro.no ueira senador.le .br
cristovam.buar ue senador.le .br
dario.ber er senador.le .br
eunicio.oliveira @ senador.le .br
fernandobezerracoelho @senador.leg.br
flexa.ribeiro senador.le .br
gladson.cameli senador.le .br
Ieisi.hoffmann senadora.le .br
heliojose@senador.leg.br
.br
humberto.costa senador.le .br
jor e.viana senador.le .br
jose.a ri ino senador.le .br
jose.maranhao senador le .br
losemedeiros senador.le .br
jose. imentel @ senador.le .br
lasier.martins senador.le .br
maria.carmo.alves senadora.leg.br
aulo,bauer senador.le .br
aulo aim senador.le .br
paulo.rocha senador.le .br
re uffe senador.le .br
renan.calheiros senador.le .br
ricardo.ferraco senador.le .br
romero.'uca senador.le .br
ser io. etecao senador.le .br
vanessa. razziotin senadora.leg.br
inheiro senador.le .br

1 -

1 -

3

10
26
04
51
14
04
22
25
01
09
04

1 -

50
08
05

1 -

1 -

08
17
1/7
12
21
03
13
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COMPOSICÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
55 a LEGISLATURA
PART.

UF

ANEXO

GAB.

TELEFONE

END. ELETRÔNICO

PP
AFONSO HAMM
PMDB
ALCEU MOREIRA
PTB
ALEX CANZIANI
PCdoB
ALICE PORTUGAL
ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME PSDB
PSDB
ANTÔNIO IMBASSAHY
PTB
ARNON BEZERRA
PSD
ÁTILA LINS
PSDB
BONIFÁCIO DE ANDRADA
PMDB
CARLOS BEZERRA
PT
CARLOS ZARATTINI
PRB
CÉSAR HALUM
COVATTI FILHO
PP
PDT
DAMIÃO FELICIANO
PMDB
EDINHO BEZ
PSDB
EDUARDO BARBOSA
PMDB
EDUARDO CUNHA
PP
ESPERIDIÃO AMIN
PV
EVANDRO GUSSI
PMDB
GERALDO RESENDE
HERÁCLITO FORTES
PSB
PMDB
HERMES PARCIANELLO
PSD
JAIME MARTINS
PMDB
JARBAS VASCONCELOS
PP
JERÔNIMO GOERGEN
PCdoB
JÔ MORAES
PR
JOSÉ ROCHA
PSB
JÚLIO DELGADO
PMDB
LEONARDO QUINTÃO
LUIS CARLOS HEINZE
PP
PTB
LUIZ CARLOS BUSATO
PMDB
MANOEL JÚNIOR
PT
MARCO MAIA
PMDB
MARINHA RAUPP
PSDB
NELSON MARCHEZAN JÚNIOR
PTB
NELSON MARQUEZELLI
DEM
ONYX LORENZONI
PMDB
OSMAR SERRAGLIO
PTB
PAES LANDIM
PSDB
PAULO ABI-ACKEL
PMDB
PEDRO CHAVES
PSDB
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PP
RICARDO BARROS
PMDB
RONALDO BENEDET
PPS
RUBENS BUENO
PMDB
SÉRGIO SOUZA
PMDB
SILAS BRASILEIRO
PMDB
VALDIR COLATTO
PMDB
VENEZIANO VITAL DO REGO
PT
VICENTINHO
PRB
VINICIUS CARVALHO

RS
RS
PR
BA
SP
BA
CE
AM
MG
MT
SP
TO
RS
PB
SC
MG
RJ
SC
SP
MS
PI
PR
MG
PE
RS
MG
BA
MG
MG
RS
RS
PB
RS
RO
RS
SP
RS
PR
PI
MG
GO
CE
PR
SC
PR
PR

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
1
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
IV
IV
IV

604
238
842
420
915
810
413
730
208
815
808
282
228
938
703
540
510
252
433
905
708
234
904
304
316
322
908
323
914
526
570
601
20
614
250
920
828
845
648
460
406
725
412
918
623
702
382
516
833
740
356

3215.5604
3215.5238
3215.5842
3215.5420
3215.5915
3215.5810
3215.5413
3215.5730
3215.5208
3215.5815
3215.5808
3215.5282
3215.5228
3215.5938
3215.5703
3215.5540
3215.5510
3215.5252
3215.5433
3215.5905
3215.5708
3215.5234
3215.5904
3215.5304
3215.5316
3215.5322
3215.5908
3215.5323
3215.5914
3215.5526
3215.5570
3215.5601
3215.5964
3215.5614
3215.5250
3215.5920
3215.5828
3215.5845
3215.5648
3215.5460
3215.5406
3215.5725
3215.5412
3215.5918
3215.5623
3215.5702
3215.5382
3215.5516
3215.5833
3215.5740
3215.5356

de .afonsohamm camara.Ie .br
dep.alceumoreira camara.le .br
de .alexcanziani camara.le .br
de .atice ortu al camara.le .br
de .antoniocarlosmendesthame@camara,leg.br
camara.le .br
de .antonioimbassah
de .arnonbezerra camara.le .br
de .atilalins camara.le .br
de .bonifaciodeandrada camara.leg.br
de .carlosbezerra camara.le .br
de .carloszarattini camara.le .br
de .cesarhalum camara.le .br
de .covattifilho camara.le .br
de .damiaofeliciano camara.le .br
de .edinhobez camara.le .br
de .eduardobarbosa camara.le .br
de .eduardocunha camara.le .br de .es eridiaoamin camara.Ie .br
de .evandro ussi camara.Ie .br
de eraldoresende camara.Ie .br
de .heraclitofortes camara.le g .br
de .hermes arcianello camara.le .br
de .jaimemartins camara.Ie .br
de .'arbasvasconcelos camara.le .br
de .'eronimo oer en camara.le .br
de .'omoraes camara.le .br
de .'oserocha camara.Ie .br
de .'uliodel ado camaraae .br
de .leonardo uintao camara.Ie .br
de .luiscarlosheinze camara.le .br
de .busato camara.le .br
de .manoeijunior camara.le .br
de .marcomaia camara.le .br
camara.ie .br
de .marinharau
dep. neIsonmarchezanjunior camara.ieg.br
de .nelsonmar uezelli camara.le .br
de .on xIorenzoni camara.le .br
de .osmarserralio camara.le .br
de aesIandim camara.Ie .br
de p . auloabiackel camara.le .br
de . edrochaves camara.le .br
de .raimundogomesdematos camara.leg.br
de .ricardobarros camara.le .br
de .ronaldobenedet ` camara.le .br
de .rubensbueno camara.le .br
de .ser iosouza camara.le .br
de .silasbrasileiro camara.le .br
de .valdircolatto camara.le .br
de .venezianovitaldore o camara.leg.br
de .vìcentinho camara.Ie .br
de .viniciuscarvalho camara.Ie .br

NOME PARLAMENTAR

MG

SC
PB
SP
SP
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ATA DA REUNIÃO DE REINSTALAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL - BÉLGICA, NA 55 a LEGISLATURA - BIÊNIO 2015/2017
Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na Câmara dos
Deputados - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN - Anexo II - Pav. Superior Ala A - Sala 125, na cidade de Brasília - DF, reuniram-se os Parlamentares, cuja lista de presença segue
anexa, convidados pelo atual Presidente do Grupo Parlamentar, Deputado Edinho Bez - PMDB/SC, com o
a
objetivo de reinstalar o Grupo Parlamentar Brasil - Bélgica na 55 Legislatura. Este Grupo Parlamentar foi
criado pelas Resoluções n°9/96, de 30 de outubro de 1996, e n°31/98, de 12 de novembro de 1998, da
Câmara dos Deputados. Os Projetos de Resolução n°84/96, de autoria do Deputado Átila Lins, do
Amazonas, e n°169/98, de autoria do então Deputado Hugo Biehl, de Santa Catarina, visavam criar o
referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar, com o objetivo de intensificar o
relacionamento entre as Casas Legislativas da República Federativa do Brasil e do Reino da Bélgica.
Assumiu a presidência dos trabalhos o Deputado Edinho Bez - PMDB/SC. Após a verificação de quorum,
o Presidente declarou aberta a reunião, agradecendo a presença de todos, e designou a Dra. Inubia
Sfoggia para secretariar os trabalhos. Informou, com muita tristeza, que o Grupo Parlamentar havia
perdido um de seus membros mais ativos e grande incentivador das relações internacionais, o Senador
Luiz Henrique da Silveira, do PMDB/SC, seu conterrâneo e grande amigo. Parlamentar exemplar que
pontuou sua vida pelas posições firmes, coerentes, porém, grande conciliador. Passando, a seguir, ao
ITEM 1 da Pauta: APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO ESTATUTO.
Apresentou proposta de alterações do Estatuto a qual, após examinada e discutida, foi aprovada, por
unanimidade. Dando prosseguimento à Pauta, passou, de imediato, ao exame do assunto constante de
seu ITEM 2: FILIAÇÃO DE SEUS NOVOS MEMBROS E ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA. Informou
que, ao final da 53 a Legislatura, o Grupo Parlamentar contava com 08 Senadores e 48 Deputados, sendo
que 1 Senador não concorreu, 3 renunciaram ao mandato e 4 terminaram o mandato, e 19 Deputados não
concorreram, 7 não foram reeleitos, 1 renunciou ao mandato, 1 perdeu o mandato e 3 faleceram.
Comunicou que mais 31 Senadores e 37 Deputados aderiram ao Grupo nesta Legislatura. Assim, o
mesmo é, atualmente, composto por 31 Senadores e 51 Deputados. Observou que, ao final da 54a
Legislatura, dos 2 Deputados licenciados e 3 suplentes, 4 não concorreram e 1 permanece licenciado
desempenhado cargo de Secretário de Governo Estadual. A seguir, apresentou a Chapa Única inscrita
para a composição da Diretoria, a qual passou a ser examinada e discutida, sendo aprovada por
aclamação. Após, declarou eleitos e empossou, imediatamente, os membros que comporão a Diretoria
nesta Legislatura. PRESIDENTES DE HONRA: Senador Renan Calheiros - PMDB/AL, Presidente do
Senado Federal e Deputado Eduardo Cunha - PMDB/RJ, Presidente da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO EXECUTIVA: Presidente: Deputado Edinho Bez - PMDB/SC; Primeiro-Vice-Presidente:
Senador Cássio Cunha Lima - PSDB/PB; Segundo-Vice-Presidente: Deputado Onyx Lorenzoni DEM/RS; Primeiro-Secretário: Senador Paulo Bauer - PSDB/SC; Segundo-Secretário: Deputado Luiz
Carlos Busato - PTB/RS; Terceiro-Secretário: Senador Eunício Oliveira - PMDB/CE e QuartoSecretário: Deputado Rubens Bueno - PPS/PR. CONSELHO CONSULTIVO: Presidente: Senador
Sérgio Petecão - PSD/AC e Vice-Presidente: Deputado Átila Lins - PSD/AM, além do Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal - CRE, Senador Aloysio Nunes
Ferreira - PSDB/SP e da Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados - CREDN, Deputada Jô Moraes - PCdoB/MG. A seguir, o Deputado Edinho Bez PMDB/SC, agora como Presidente reeleito, agradeceu a confiança de seus colegas e manifestou o seu
desejo de envidar todos os esforços para o fortalecimento dos laços de fraterna amizade e o incremento
das relações políticas, comerciais e culturais com o Reino da Bélgica. Após, o Presidente designou a Dra.
Inubía A.C. Sfoggia para Secretária Executiva do Grupo, determinando providências no sentido de
comunicar às devidas autoridades sobre a reinstalação do Grupo e a constituição da sua Diretoria, e
definir a Pauta para desenvolver os trabalhos a partir da próxima reunião, a ser agendada posteriormente.

O Estatuto do Grupo Parlamentar Brasil - Bélgica, aprovado na Reunião de Instalação, realizada em 02 de
junho de 2009, sofreu alterações, aprovadas na Reunião de Reinstalação na 55 1 Legislatura, ocorrida em
13 de maio de 2015, e passa a vigorar nos seguintes termos:
CAPÍTULO 1
DA CONSTITUIÇÃO, SEDE E OBJETIVOS
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - BÉLGICA
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GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - BÉLGICA
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Grupo Parlamentar Brasil - Bélgica, criado pelas Resoluções n°9/96, de 30 de outubro de 1996, e
Art.
n°31/98, de 12 de novembro de 1998, da Câmara dos Deputados, é reconhecido como serviço de
cooperação interparlamentar, destinado a exercer a diplomacia parlamentar, com o objetivo de intensificar
o relacionamento entre as Casas Legislativas da República Federativa do Brasil e do Reino da Bélgica, e
reger-se-á pelo presente Estatuto.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar não tem objetivos político-partidários.
Art. 2° O Grupo Parlamentar será composto por parlamentares do Congresso Nacional no exercício do
mandato.
Art. 3 0 O Grupo Parlamentar, com sede e foro em Brasília - DF, é constituído por prazo indeterminado e
funcionará em dependências do edifício do Congresso Nacional.
§ 1° O fim da Legislatura não desativa o Grupo Parlamentar.
§ 2° No início de cada nova Legislatura, os membros do Grupo Parlamentar que tiverem sido
reeleitos dele continuam a fazer parte, salvo expressa manifestação em contrário, e os novos
Parlamentares serão convidados a nele ingressar.
Art. 4° A cooperação interparlamentar dar-se-á por meio de:
1 - intercâmbio de experiências parlamentares de natureza política, jurídica, social, tecnológica,
científica, ambiental, cultural, educacional, econômica e financeira, comercial, e do desenvolvimento
sustentável, indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de problemas
visando ao desenvolvimento das relações entre os Legislativos do Brasil e da Bélgica;
II - realização de congressos, seminários, simpósios, conferências, debates, estudos e encontros,
de natureza multidisciplinar;
III - permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa;
IV - visitas parlamentares;
V - outras atividades compatíveis com o objetivo do Grupo Parlamentar.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar poderá manter relações culturais e de intercâmbio, bem
como de cooperação técnica, sob qualquer forma de auxílio e reciprocidade, com entidades nacionais e
estrangeiras.
If
Art. 5° O Grupo Parlamentar reunir-se-á, no mínimo, duas vezes por ano, por convocação da Comissão
Executiva ou a requerimento de, no mínimo, dez por cento de seus membros.
Parágrafo único. As reuniões do Grupo Parlamentar serão sempre anunciadas, com designação de
local e hora, por correspondência escrita ou eletrônica, expedida com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis.
r
M0

ÌI ll'^ ► •

Art. 6° O Grupo Parlamentar será integrado pelos parlamentares do Congresso Nacional que o fundarem
e pelos que a ele aderirem livremente, subscrevendo o Termo de Adesão, com direitos iguais de palavra,
voto e mandato diretivo.
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§ 1 Ao filiar-se o Parlamentar compromete-se a observar este Estatuto
§ 2° Qualquer membro pode desligar-se do Grupo Parlamentar mediante requerimento a ser
protocolado junto à Secretaria Executiva.
Art. 7° São direitos e deveres dos Membros:
1 - Dos direitos:
a) votar e ser votado na composição da Comissão Executiva e do Conselho Consultivo, na
forma prevista neste Estatuto;
b) intervir e votar nas reuniões do Grupo Parlamentar;
c) participar dos subgrupos e missões do Grupo Parlamentar.
II - Dos deveres:
a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
b) acatar e cumprir as decisões plenárias e da Comissão Executiva;
c) comparecer e votar nas reuniões do Grupo Parlamentar e dos órgãos de que for integrante.
SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS
Art. 8° O Grupo Parlamentar terá os seguintes órgãos:
1 - Comissão Executiva;
II - Conselho Consultivo.
§ 1° O Grupo Parlamentar poderá ser constituído por Senadores e Deputados, tanto na Comissão
Executiva como no Conselho Consultivo, obedecendo, sempre que possível, a paridade de representantes
de cada Casa Parlamentar.
§ 2° Até dois meses após o início da Primeira e da Terceira Sessões Legislativas Ordinárias de
cada Legislatura, os Membros do Grupo Parlamentar reunir-se-ão para eleger os membros da Comissão
Executiva e do Conselho Consultivo, em escrutínio secreto, sendo exigida a maioria de votos e a presença
da maioria absoluta dos membros da Comissão Executiva ou, pelo menos, um terço dos membros filiados,
convocados por correspondência escrita ou eletrônica, expedida com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis.
§ 3° O mandato dos membros da Comissão Executiva e do Conselho Consultivo será de dois anos,
sendo permitida uma reeleição consecutiva.
§ 4° Se qualquer membro da Comissão Executiva ou do Conselho Consultivo deixar de fazer parte
do respectivo órgão ou renunciar a sua permanência nele, proceder-se-á a escolha de seu sucessor,
dentro de 5 (cinco) dias úteis, pela forma estabelecida no § 2° deste artigo, salvo se faltarem menos de
cento e vinte dias para o término do mandato da Comissão ou do Conselho, caso em que os cargos serão
preenchidos pelos Membros do Grupo Parlamentar, segundo o critério do parlamentar mais idoso, dentre
os de maior número de legislaturas.
SEÇÃO Ill
DA COMISSÃO EXECUTIVA
Art. 9° A Comissão Executiva é o órgão dirigente do Grupo Parlamentar e será composta por:
a) dois Presidente de Honra;
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b) um Presidente;
c) dois Vice-Presidentes;
d) quatro Secretários.
§ 1° A Comissão Executiva reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente, pela maioria absoluta de seus membros
ou por, no mínimo, um terço dos membros do Grupo Parlamentar.
§ 2° A Comissão Executiva será instalada, em primeira convocação, com a maioria simples dos
seus membros ou, em segunda convocação, 20 (vinte) minutos após a primeira, com qualquer número de
membros, sendo suas deliberações aprovadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente
o voto de qualidade nos casos de empate.
§ 3° Os Presidentes de Honra serão o Presidente do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados
e a duração de seus mandatos coincidirá com a duração de seu termo na presidência da respectiva Casa.
Art. 10. Compete à Comissão Executiva:
1 - organizar o programa de atividades do Grupo Parlamentar;
II - noticiar ao Grupo Parlamentar fatos recentes da política externa bilateral;
III - coligir trabalhos, estudos, pareceres e teses a serem apresentados às Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, a outras Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ou em
eventos nacionais ou internacionais;
IV - constituir delegação em missões diplomáticas ou autônomas do Congresso Nacional;
V - indicar observadores parlamentares, em missões nacionais ou internacionais, dentre os
servidores do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados;
VI - comunicar à Presidência das respectivas Casas do Congresso Nacional, para fins regimentais,
os nomes dos integrantes de delegações ou dos observadores parlamentares;
VII - propor e homologar a admissão de novos membros;
VIII - propor e homologar a alteração dos Estatutos;
IX - fixar a competência do Secretário Executivo;
X - delegar ao Presidente, total ou parcialmente, suas competências;
XI - divulgar os trabalhos do Grupo Parlamentar;
XII - resolver os casos omissos neste Estatuto.
Art. 11. O Presidente da Comissão Executiva representa o Grupo Parlamentar, regula e fiscaliza os seus
trabalhos.
§ 1° O Presidente, em suas ausências ou impedimentos, será substituído pelo Primeiro-VicePresidente e, na ausência deste, pelo Segundo-Vice-Presidente.
§ 2° Ausentes todos os membros da Comissão Executiva, a Presidência será exercida pelo
parlamentar mais idoso do Grupo Parlamentar, dentre os de maior número de legislaturas.

¡4

§ 3° O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes competência que lhe seja própria
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Art. 12. São atribuições do Presidente da Comissão Executiva:
1 - representar o Grupo em suas atividades;
II - convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva;
III - fazer cumprir as resoluções da Comissão Executiva;
IV - manter a ordem e a solenidade necessárias nas reuniões do Grupo Parlamentar ou da
Comissão Executiva;
V - conceder a palavra aos membros que a solicitarem;
VI - submeter à aprovação do Grupo Parlamentar a ata da reunião anterior;
VII - submeter à discussão matérias de interesse do Grupo Parlamentar;
VIII - dar conhecimento ao Grupo Parlamentar de todo expediente recebido e despachá-lo;
IX - decidir as questões de ordem e as reclamações;
X - votar, em caso de empate, nas reuniões da Comissão Executiva;
XI - distribuir aos membros do Grupo Parlamentar e às Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional de ambas as Casas Legislativas todas as informações recebidas sobre as relações bilaterais, de
caráter oficial e não-oficial, bem como os trabalhos apresentados pelos membros do Grupo Parlamentar
ou de qualquer outra origem, recebidos a título de colaboração;
XII - trabalhar em cooperação e coordenação com as Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, apresentando-lhes as conclusões das discussões havidas no Grupo Parlamentar;
XIII - acionar o Conselho Consultivo para procedimentos de sua competência;
XIV - sugerir nomes para o Conselho Consultivo;
XV - propor a indicação de parlamentares para participarem de viagens internacionais;
XVI - designar o Secretário Executivo;
XVII - outras que decorram da natureza de suas funções e prerrogativas.
Parágrafo único. Caso as informações de que trata o inciso XI do caput deste artigo sejam de
caráter privado e sigiloso, deverão ser assim tratadas pelos membros do Grupo Parlamentar, bem como
pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados.

Art. 13. Os Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, cabendo ao
Primeiro superintender, com o auxílio dos demais, os serviços administrativos do Grupo Parlamentar.
Parágrafo único. Nas reuniões da Comissão Executiva, os Secretários substituir-se-ão conforme sua
numeração ordinal, e assim substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.

Art. 14. O Presidente designará um Secretário Executivo do Grupo Parlamentar, escolhido dentre os
servidores do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados.
SEÇÃO IV
DO CONSELHO CONSULTIVO
Art. 15. O Conselho Consultivo será composto por:
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a)um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos entre os Membros do Grupo Parlamentar;
b) pelos Presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas as
Casas Parlamentares.
§ 1° Todos os conselheiros terão, igualmente, direito a voz e a voto no âmbito das decisões do
Conselho Consultivo.
§ 2° O Conselho Consultivo não terá poder deliberativo, somente poder de voto.
§ 3° O Conselho Consultivo poderá levar à consideração do Grupo Parlamentar qualquer assunto
de interesse bilateral, cabendo aos seus membros avaliá-lo previamente à apreciação do colegiado.
§ 4° O Conselho Consultivo poderá ser acionado pelo Presidente da Comissão Executiva, por sua
iniciativa, ou por solicitação de qualquer membro do Grupo Parlamentar, a critério do Presidente, para
fornecer opiniões, estudos, bem como outras informações de interesse do Grupo.
Art. 16. Compete ao Conselho Consultivo:
1 - auxiliar o Presidente na formulação de ações e políticas a serem executadas pelo Grupo
Parlamentar ou sugeridas a órgãos públicos ou privados;
II - participar da promoção de programas, pesquisas, conferências, seminários e outras atividades
de natureza política, jurídica, social, tecnológica, científica, ambiental, cultural, educacional, comercial,
econômica e financeira, indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de
problemas visando ao desenvolvimento das relações bilaterais;
III - discutir as questões fundamentais relacionadas com o desenvolvimento sustentável, de forma
abrangente e interdisciplinar;
IV - difundir novas ideias, resultantes do convívio, do confronto e da interação entre as diversas
áreas de atividades;
V - exercer competências e cumprir as atribuições que lhe forem delegadas pela Comissão
Executiva.

Art. 17. As viagens e missões internacionais dos membros do Grupo Parlamentar deverão ser custeadas
pelos parlamentares designados para integrar as respectivas missões no exterior, salvo missões oficiais
autorizadas, ou por convites oficiais de governos ou entidades.
Parágrafo único. É proibida a promessa de reciprocidade de custeamento de despesas e gastos a
missões parlamentares estrangeiras que visitem o Congresso Nacional.
JIII1ts ,,
Art. 18. Em caso de lacuna neste Estatuto, aplicam-se as disposições do Regimento Interno Comum do
Congresso Nacional.
Art. 19. No fim de cada gestão, a documentação pertinente ao Grupo Parlamentar deverá ser repassada
para o novo Presidente do Grupo.
Art. 20. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação.
Brasília, 13 de maio de 2015.
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A seguir, passou ao ITEM 3 da Pauta: ASSUNTOS GERAIS. O Senhor Presidente disse que gostaria de,
na próxima reunião, definir um plano de trabalho do GRUPO PARLAMENTAR para o ano em curso, e
pediu aos parlamentares que apresentem sugestões dos temas centrais que deverão determinar a sua
pauta de atividades, visando à obtenção de resultados práticos e efetivos na consecução dos objetivos do
GRUPO. Disse que, por meio de uma agenda dinâmica, fortaleceremos ainda mais as relações entre os
Parlamentos brasileiro e belga. A seguir, informou que os assuntos da Pauta haviam sido esgotados,
colocando a palavra à disposição para as considerações finais do Plenário. O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senador Paulo Bauer - PSDB/SC e aos Deputados Onyx Lorenzoni - DEM/RS e
Rubens Bueno - PPS/PR que cumprimentaram o Presidente reeleito e demais membros da Diretoria,
desejando sucesso a todos e fizeram considerações a respeito das relações bilaterais e das expectativas
do desenvolvimento de novas parcerias. Em continuidade, o Presidente agradeceu a presença dos
Parlamentares e assessores, reafirmando a importância do GRUPO PARLAMENTAR e a sua
determinação em estimular a mobilização dos Parlamentares do Congresso Nacional e, em especial, dos
membros do Grupo Parlamentar Brasil - Bélgica para, junto com a Embaixada do Reino da Bélgica, poder
implementar as metas de integração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião da qual
foi lavrada a presente ata, assinada pelo Presidente reeleito Deputado Edinho Bez - PMDB/SC; pelo
Primeiro-Secretário Senador Paulo Bauer - PSDB/SC; e por mim, Inubia Sfoggia, Secretária Executiva.
Brasília, 13 de maio de 2015.

teputado ED NHO BEZ
Presidente Reeleito

INUBIA SFOGGIA
Secretária Executiva
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JO MORAES - PCdoB/MG

Deputado
LEONARDO QUINTÃO - PMDB/MG
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Brasília,

de junho de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal
Senhor Secretário-Geral,
Cumprimentando-o, encaminho, para conhecimento e providências pertinentes, os anexos expedientes
constantes da relação abaixo, que foram endereçados a esta Presidência.
ORIGEM

DOCUMENTO
Documento sem Numero

Antonio Nunes da Silveira

Ofício n-' 16/2015/PRES/CONACI

CONACI — Conselho Nacional de Controle
Interno
Congresso Nacional Grupo Parlamentar
Brasil — Bélgica

Ofício n' 003/15/GP-BR/BE

Ofício n"- 003/15/GP-BR/PA

Congresso Nacional Grupo Parlamentar
Brasil — Panamá

Ofício/Conut. N`-' 033 —15

Confederação Nacional dos Usuários de
Transportes Coletivos Rodoviários,
Ferroviários, Metroviários, Hidroviários e
Aéreos

Documento sem Numero
Ofício Especial

PNBE — Pensamento Nacional das Bases
Empresariais
Câmara Municipal de Tabapuã

Ofício n 1.113/2015

Câmara Municipal de Araguari

Ofício GAB. N" 032.07/2015

Câmara Municipal de Vereadores de
Boqueirão do Leão

{

Atenciosamente,

VINICIUS LAGES
3

Chefe de Gabinete

ASSUNTO
NO QUAL TECE COMENTÁRIO ACERCA DA
APROVAÇÃO DA LEI DE REDUÇÃO DA MAIORIDADE
PENAL.
solicita apoio a Proposta de Emenda Constitucional n"
45/2006.
INFORMA QUE FOI REINSTALADO NO CONGRESSO
NACIONAL, EM 13/06/2015, O GRUPO PARLAMENTAR
BRASIL - BÉLGICA. NA MESMA OPORTUNIDADE FOI
DIRETORIA.
SUA
ELEITA
E
EMPOSSADA
ENCAMINHA, EM ANEXO, A ATA DA REUNIÃO DE
REINSTALAÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL
- BÉLGICA NA 55 a LEGISLATURA, A RELAÇÃO DOS
PARLAMENTARES
QUE
O INTEGRAM E A
COMPOSIÇÃO DE SUA DIRETORIA.
INFORMA QUE FOI REINSTALADO NO CONGRESSO
NACIONAL, EM 13/06/2015, O GRUPO PARLAMENTAR
BRASIL - PANAMÁ. NA MESMA OPORTUNIDADE FOI
DIRETORIA.
SUA
ELEITA
E
EMPOSSADA
ENCAMINHA, EM ANEXO, A ATA DA REUNIÃO DE
REINSTALAÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR BRASIL
-PANAMÁ NA 55 1 LEGISLATURA, A RELAÇÃO DOS
INTEGRAM E A
PARLAMENTARES
QUE O
COMPOSIÇÃO DE SUA DIRETORIA.
ENCAMINHA OFÍCIO/CONUT/N" 032-15, ENVIADO A
PRESIDENTA DA REPÚBLICA DILMA ROUSSEFF, QUE
TRATA DO MARCO REGULATÓRIO E DO PROCESSO
LICITATÓRIO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
NO QUAL DISPÕE SOBRE SUA ATUAÇÃO DA
REFERIDA ORGANIZAÇÃO NO BRASIL.
Envia cópia de Moção de Apelo n" 01/2015 para que adote
as providências para promover o reajuste na tabela de
procedimentos do Sistema Único de Saúde - SUS.
encaminha Moção de Apelo solicitando a aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n. 85/2015.
encaminha cópia da Moção de Apoio que propõe a
inclusão do nome de Leonel de Moura Brizola no Livro
dos Heróis da Pátria.
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COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
PRESIDENTES DE HONRA:
Senador Renan Calheiros - PMDB/AL - Presidente do Senado Federal
Deputado Eduardo Cunha - PMDB/RJ - Presidente da Câmara dos Deputados
COMISSÃO EXECUTIVA:
- PMDB/SC
Presidente: Dep. Edinho Bez
Primeiro-Vice-Presidente: Sen. José Agripino Maia - DEM/RN
Segundo-Vice-Presidente: Dep. Gonzaga Patriota - PSB/PE
Primeiro-Secretário: Sen. Fernando Bezerra Coelho - PSB/PE
- PV/SP
Segundo-Secretário: Dep. Evandro Gussi
- PSDB/SC
Terceiro-Secretário: Sen. Paulo Bauer
Quarto-Secretário: Dep. Afonso Hamm
- PP/RS
.111 :.x l IiJ_ >r1 [i1
- PMDB/PB
- Presidente: Sen. José Maranhão
- PMDB/MG
- Vice-Presidente: Dep. Leonardo Quintão
- Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do
Senado Federal - CRE - Sen. Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP
- Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados - CREDN - Dep. Jô Moraes - PCdoB/MG
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Dra. Inubia A.C. Sfoggia
Senado Federal

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 703 - (61) 3215.5703 / 3703/1703 - Fax: 3215.2703
Endereço eletrônico: dep.edinhobez@camara.leg.br
Endereço eletrônico: inubia.sfoggia@senado.leg.br - (61) 3303.6446 - 8118.1159
70160-900 BRASILIA - DF

Terça-feira 4

1153

1154 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

• J!

4

1

Agosto de 2015

li!` M

COMPOSICÃO NO SENADO FEDERAL
55 a LEGISLATURA

NOME PARLAMENTAR

PART.

ACIR GURGACZ
PDT
ALOYSIO NUNES FERREIRA
PSDB
ALVARO DIAS
PSDB
ANTONIO ANASTASIA
PSDB
PSB
ANTÔNIO CARLOS VALADARES
CIRO NOGUEIRA
PP
CRISTOVAM BUARQUE
PDT
DÁRIO BERGER
PMDB
DELCÍDIO DO AMARAL
PT
FERNANDO BEZERRA COELHO
PSB
FERNANDO COLLOR
PTB
FLEXA RIBEIRO
PSDB
GLADSON CAMELI
PP
HÉLIO JOSÉ
PSD
HUMBERTO COSTA
PT
JORGE VIANA
PT
JOSÉ AGRIPINO
DEM
JOSÉ MARANHÃO
PMDB
JOSÉ PIMENTEL
PT
LASIER MARTINS
PDT
LINDBERGH FARIAS
PT
MARIA DO CARMO ALVES
DEM
PAULO BAUER
PSDB
RANDOLFE RODRIGUES
PSOL
RENAN CALHEIROS
PMDB
RICARDO FERRAÇO
PMDB
ROMERO JUCÁ
PMDB
SÉRGIO PETECÃO
PSD
VANESSA GRAllIOTIN
PCdoB
WALTER PINHEIRO
PT

UF

ALA

RO Tancredo Neves
SP Anexo 1 - 9 0 and.
PR
Nilo Coelho
MG
Teotônio Vilela
SE Anexo 1 - Térreo
P1
Anexo 1- 3° and.
DF
Teotônio Vilela
SC
Teotônio Vilela
MS Anexo 1 - 25° and
PE
Dinarte Mariz
AL Anexo 1 - 13° and
PA Tancredo Neves
AC
Teotônio Vilela
DF
Teotônio Vilela
PE
Teotônio Vilela
AC
Ruy Carneiro
RN
Afonso Arinos
PB Anexo 1 - 7° and.
CE Anexo 1 - 23° and
RS Tancredo Neves
RJ
Teotônio Vilela
SE
Nilo Coelho
SC
Afonso Arinos
AP
Teotônio Vilela
AL
Edif. Principal
ES Anexo 1 - 4° and.
RR
Afonso Arinos
AC
Teotônio Vilela
AM Alexandre Costa
BA
Teotônio Vilela

GAB.

TELEFONE

56
1/6
10
23

3303.3132
3303.6063
3303.4059
3303.5717
3303.2201
3303.6185
3303.2281
3303.5947
3303.2452
3303.2182
3303.5783
3303.2342
3303.1123
3303.6640
3303.6285
3303.6366
3303.2361
3303.6485
3303.6390
3303.2323
3303.6427
3303.1306
3303.6529
3303.6568
3303.3000
3303.6590
3303.2112
3303.6706
3303.6726
3303.6 78

10
26
04
51
14
22
25
01
09
50
11
08
05
07
1/7
12
21
03
13
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acir senador.le .br
alo sionunes.ferreira senador.leg.br
alvaro.dias senador.le .br
antonio.anastasia senador.le .br
antonio. carlos.valadares@senador.leg.br
ciro.no ueira senador.Ie .br
cristovam.buar ue senador.le .br
dario.ber er senador.le .br
delcidio.amaral senador.Ie .br
fernandobezerracoelho @senador.leg.br
fernando,collor senador.le .br
flexa.ribeiro senador.le .br
ladson.cameli senador.le .br
hei iojose
senador.le .br
humberto.costa senador.le .br
jor e.viana senador.Ie .br
jose.a ri pino senador.le .br
jose.maranhao senador.le .br
jose. imentel senador.le .br
lasier.martins senador.le .br
li ndber h.farias senador.le .br
maria.carmo.alves senadora.leg.br
aulo.bauer senador.le .br
randolfe.rodriues senador.le .br
renan.calheiros senador.le .br
ricardo.ferraco@senador.leg.br
.br
romero.juca senador.le br
ser io. etecao c senador.le .br
vanessa. razziotin senadora.leg.br
p i n heiro @a senador.le .br

GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 703 - (61) 3215.5703 / 3703 / 1703 - Fax: 3215.2703
Endereço eletrônico: dep.edinhobez@camara.Ieg.br
Endereço eletrônico: inubia.sfoggia@senado.leg.br - (61) 3303.6446 - 8118.1159
70160-900 BRASÍLIA - DF

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

j

1

Terça-feira 4

1155

*i z..i i : r

COMPOSIÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
55 a LEGISLATURA

NOME PARLAMENTAR

AFONSO HAMM
ALCEU MOREIRA
ALEX CANZIANI
ANÍBAL GOMES
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
ANTÔNIO IMBASSAHY
ÁTILA LINS
CARLOS ZARATTINI
CELSO MALDANER
CLEBER VERDE
COVATTI FILHO
DILCEU SPERAFICO
EDINHO BEZ
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CUNHA
EVANDRO GUSSI
GERALDO RESENDE
GONZAGA PATRIOTA
HERÁCLITO FORTES
HERMES PARCIANELLO
JAIME MARTINS
JARBAS VASCONCELOS
JERÔNIMO GOERGEN
JÔ MORAES
JOSÉ ROCHA
JUTAHY JÚNIOR
LEONARDO QUINTÃO
LINCOLN PORTELA
LUIZ CARLOS BUSATO
MARCELO CASTRO
MARCO MAIA
MARINHA RAUPP
MAURO MARIANI
NELSON MARCHEZAN JÚNIOR
NELSON MARQUEZELLI
OSMAR SERRAGLIO
OTÁVIO LEITE
PAES LANDIM
PAULO ABI-ACKEL
PEDRO CHAVES
RICARDO BARROS
RONALDO BENEDET
SANDRO ALEX
SARNEY FILHO
SÉRGIO SOUZA
VALADARES FILHO
VALDIR COLATTO
VANDER LOUBET
VENEZIANO VITAL DO REGO
WASHINGTON REIS

PART.

UF

PP
PMDB
PTB
PMDB
PSDB
PSDB
PSD
PT
PMDB
PRB
PP
PP
PMDB
PSDB
PMDB
PV
PMDB
PSB
PSB
PMDB
PSD
PMDB
PP
PCdoB
PR
PSDB
PMDB
PR
PTB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PTB
PMDB
PSDB
PTB
PSDB
PMDB
PP
PMDB
PPS
PV
PMDB
PSB
PMDB
PT
PMDB
PMDB

JRS
RS
PR
CE
SP
BA
AM
SP
SC
MA
RS
PR
SC
MG
RJ
SP
MS
PE
P1
PR
MG
PE
RS
MG
BA
BA
MG
MG
RS
PI
RS
RO
SC
RS
SP
PR
RJ
PI
MG
GO
PR
SC
PR
MA
PR
SE
SC
MS
PB
RJ

ANEXO

GAB.

TELEFONE

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
1
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

604
238
842
731
915
810
730
808
311
710
228
746
703
540
510
433
905
430
708
234
904
304
316
322
908
407
914
615
570
811
20
614
925
250
920
845
225
648
460
406
412
918
221
202
702
660
516
838
833
856

3215.5604 dep. afonsohamm camara.le .br
3215.5238 de .alceumoreira camara.le .br
3215.5842 de .alexcanziani camara.le .br
3215.5731 de .anibal omes camara.le .br
3215.5915 de .antoniocarlosmendesthame@camara.leg.br
camara.le .br
3215.5810 de .antonioimbassah
3215.5730 de .atilalins camara.Ie .br
3215.5808 de .carloszarattiní camara.Ie .br
3215.5311 de .celsomaldaner camara.le .br
3215.5710 de .cleberverde camara.le .br
3215.5228 de .covattifilho camara.le .br
3215.5746 de .dilceus erafico camara.le .br
3215.5703 de .edinhobez camara.le .br
3215.5540 de .eduardobarbosa camara.le .br
3215.5510 de .eduardocunha camara.le .br
3215.5433 de .evandroussi camara.le .br
3215.5905 de p . eraldoresende camara.Ie .br
3215.5430 de onza a atriota camara.Ie .br
3215.5708 de .heraclitofortes camara.le .br
3215.5234 de .hermes arcianello camara.le .br
3215.5904 de .'aimemartins camara.le .br
3215.5304 de .jarbasvasconcelos camara.le .br
3215.5316 de .jeronimo oer g en camara.le .br
3215.5322 de ."omoraes camara.le .br
3215.5908 de .joserocha camara.Ie.br
3215.5407 de .'utah 'unior camara.le.br
3215.5914 de .Ieonardo g uintao camara.le .br
3215.5615 de .Iincoln ortela camara.le .br
3215.5570 de .luizcarlosbusato camara.le .br
3215.5811 de .marcelocastro camara.le .br
3215.5964 de . marcomaia camara le .br
camara.le .br
3215.5614 de .marinharau
3215.5925 de .mauromariani camara.le .br
3215.5250 de .nelsonmarchezanjunior camara.leg.br
3215.5920 de .nelsonmaruezelli camara.le .br
3215.5845 de .osmarserra lio camara.le .br
3215.5225 de .otavioleite camara.Ie .br
3215.5648 de aeslandim' camara.le.br
3215.5460 de auloabiackel camara.le .br
3215.5406 de p . edrochaves camara.le .br
3215.5412 de .ricardobarros camara.le br
3215.5918 de .ronaldobenedet camara.Ie br
3215.5221 de .sandroalex camara.le .br
3215.5202 de .sarne filho camara.le .br
3215.5702 de p .ser iosouza camarale .br`
3215.5660 de .valadaresfilho camara.Ie .br
3215.5516 de .valdircolatto camara.le .br
3215.5838 de .vanderloubet camara.le .br
3215.5833 de .venezianovitaldore o camara.Ieg.br
g
3215.5856 de .washin tonreis camara le .br
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GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA
ATA DA REUNIÃO DE REINSTALAÇÃO. ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA NA 55 a LEGISLATURA - BIÊNIO 2015/2017
Aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na Câmara dos
Deputados - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - CREDN - Anexo II - Pav. Superior Ala A - Sala 125, na cidade de Brasília - DF, reuniram-se os Parlamentares, cuja lista de presença segue
anexa, convidados pelo atual Presidente do Grupo Parlamentar, Deputado Edinho Bez - PMDB/SC, com o
objetivo de reinstalar o Grupo Parlamentar Brasil - Espanha, na 55 a Legislatura. Este Grupo Parlamentar
foi criado pela Resolução n°25/98, de 1° de abril de 1998, do Senado Federal. O Projeto de Resolução
n°14/98, de autoria do Senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, visava criar o referido Grupo
Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar, com o objetivo de intensificar o relacionamento
entre as Casas Legislativas da República Federativa do Brasil e do Reino da Espanha. Assumiu a
presidência dos trabalhos o Deputado Edinho Bez - PMDB/SC. Após a verificação de quorum, o
Presidente declarou aberta a reunião, agradecendo a presença de todos, e designou a Dra. Inubia Sfoggia
para secretariar os trabalhos. Informou, com muita tristeza, que o Grupo Parlamentar havia perdido um de
seus membros mais ativos e grande incentivador das relações internacionais, o Senador Luiz Henrique da
Silveira, do PMDB/SC, seu conterrâneo e grande amigo. Parlamentar exemplar que pontuou sua vida
pelas posições firmes, coerentes, porém, grande conciliador. Passando, a seguir, ao ITEM 1 da Pauta:
APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO ESTATUTO. Apresentou proposta
de alterações do Estatuto a qual, após examinada e discutida, foi aprovada, por unanimidade. Dando
prosseguimento à Pauta, passou, de imediato, ao exame do assunto constante de seu ITEM 2: FILIAÇÃO
DE SEUS NOVOS MEMBROS E ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA. Informou que, ao final da 54a
Legislatura, o Grupo Parlamentar contava com 26 Senadores e 46 Deputados, sendo que 7 Senadores
não concorreram e 1 não se reelegeu e 11 Deputados não concorreram e 8 não foram reeleitos.
Comunicou que mais 13 Senadores e 23 Deputados aderiram ao Grupo nesta Legislatura, sendo que 1
Senador faleceu. Assim, o mesmo é, atualmente, composto por 30 Senadores e 50 Deputados.
Observou que, ao final da 54 a Legislatura, dos 6 Deputados licenciados e 4 suplentes, 4 não concorreram,
2 foram eleitos, e 4 reeleitos permanecem licenciados - 3 desempenhado cargos de Secretários de
Governos Estaduais e de Ministro de Estado. A seguir, apresentou a Chapa Única inscrita para a
composição da Diretoria, a qual passou a ser examinada e discutida, sendo aprovada por aclamação.
Após, declarou eleitos e empossou, imediatamente, os membros que comporão a Diretoria nesta
Legislatura. PRESIDENTES DE HONRA: Senador Renan Calheiros - PMDB/AL, Presidente do Senado
Federal e Deputado Eduardo Cunha - PMDB/RJ, Presidente da Câmara dos Deputados. COMISSÃO
EXECUTIVA: Presidente: Deputado Edinho Bez - PMDB/SC; Primeiro-Vice-Presidente: Senador José
Agripino Maia - DEM/RN; Segundo-Vice-Presidente: Deputado Gonzaga Patriota - PSB/PE; PrimeiroSecretário: Senador Fernando Bezerra Coelho - PSB/PE; Segundo-Secretário: Deputado Evandro
Gussi - PV/SP; Terceiro-Secretário: Senador Paulo Bauer - PSDB/SC e Quarto-Secretário: Deputado
Afonso Hamm - PP/RS. CONSELHO CONSULTIVO: Presidente: Senador José Maranhão - PMDB/PB
e Vice-Presidente: Deputado Leonardo Quintão - PMDB/MG, além do Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal - CRE, Senador Aloysio Nunes Ferreira PSDB/SP e da Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados - CREDN, Deputada Jõ Moraes - PCdoB/MG. A seguir, o Deputado Edinho Bez - PMDB/SC,
agora como Presidente reeleito, agradeceu a confiança de seus colegas e manifestou o seu desejo de
envidar todos os esforços para o fortalecimento dos laços de fraterna amizade e o incremento das
relações políticas, comerciais e culturais com o Reino da Espanha. Após, o Presidente designou a Dra.
Inubia A.C. Sfoggia para Secretária Executiva do Grupo, determinando providências no sentido de
comunicar às devidas autoridades sobre a reinstalação do Grupo e a constituição da sua Diretoria, e
definir a Pauta para desenvolver os trabalhos a partir da próxima reunião, a ser agendada posteriormente.

O Estatuto do Grupo Parlamentar Brasil - Espanha em vigência sofreu alterações, aprovadas na Reunião
de Reinstalação na 55° Legislatura, ocorrida em 13 de maio de 2015, e passa a vigorar nos seguintes
termos:
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GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA
Art. 1° O Grupo Parlamentar Brasil - Espanha, criado pela Resolução n°25/98, de 1° de abril de 1998, do
Senado Federal, é reconhecido como serviço de cooperação interparlamentar, destinado a exercer a
diplomacia parlamentar, com o objetivo de intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas da
República Federativa do Brasil e do Reino da Espanha, e reger-se-á pelo presente Estatuto.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar não tem objetivos político-partidários.
Art. 2° O Grupo Parlamentar será composto por parlamentares do Congresso Nacional no exercício do
mandato.
Art. 3° O Grupo Parlamentar, com sede e foro em Brasília - DF, é constituído por prazo indeterminado e
funcionará em dependências do edifício do Congresso Nacional.
§ 1° O fim da Legislatura não desativa o Grupo Parlamentar.
§ 2° No início de cada nova Legislatura, os membros do Grupo Parlamentar que tiverem sido
reeleitos dele continuam a fazer parte, salvo expressa manifestação em contrário, e os novos
Parlamentares serão convidados a nele ingressar.
Art. 4° A cooperação interparlamentar dar-se-á por meio de:
1 - intercâmbio de experiências parlamentares de natureza política, jurídica, social, tecnológica,
científica, ambiental, cultural, educacional, econômica e financeira, comercial, e do desenvolvimento
sustentável, indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de problemas
visando ao desenvolvimento das relações entre os Legislativos do Brasil e da Espanha;
II - realização de congressos, seminários, simpósios, conferências, debates, estudos e encontros,
de natureza multidisciplinar;
III - permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa;
IV - visitas parlamentares;
V - outras atividades compatíveis com o objetivo do Grupo Parlamentar.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar poderá manter relações culturais e de intercâmbio, bem
como de cooperação técnica, sob qualquer forma de auxílio e reciprocidade, com entidades nacionais e
estrangeiras.

Art. 5° O Grupo Parlamentar reunir-se-á, no mínimo, duas vezes por ano, por convocação da Comissão
Executiva ou a requerimento de, no mínimo, dez por cento de seus membros.
Parágrafo único. As reuniões do Grupo Parlamentar serão sempre anunciadas, com designação de
local e hora, por correspondência escrita ou eletrônica, expedida com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis.

Art. 6° O Grupo Parlamentar será integrado pelos parlamentares do Congresso Nacional que o fundarem
e pelos que a ele aderirem livremente, subscrevendo o Termo de Adesão, com direitos iguais de palavra,
voto e mandato diretivo.
§

1°

Ao filiar-se o Parlamentar compromete-se a observar este Estatuto.

<1..
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§ 2° Qualquer membro pode desligar-se do Grupo Parlamentar mediante requerimento a ser
protocolado junto à Secretaria Executiva,
Art. 7° São direitos e deveres dos Membros:
1 - Dos direitos:
a) votar e ser votado na composição da Comissão Executiva e do Conselho Consultivo, na
forma prevista neste Estatuto;
b) intervir e votar nas reuniões do Grupo Parlamentar;
c) participar dos subgrupos e missões do Grupo Parlamentar.
II - Dos deveres:
a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;
b) acatar e cumprir as decisões plenárias e da Comissão Executiva;
c) comparecer e votar nas reuniões do Grupo Parlamentar e dos órgãos de que for integrante.
s
Art. 8° O Grupo Parlamentar terá os seguintes órgãos:
1 - Comissão Executiva;
II - Conselho Consultivo.
§ 1° O Grupo Parlamentar poderá ser constituído por Senadores e Deputados, tanto na Comissão
Executiva como no Conselho Consultivo, obedecendo, sempre que possível, a paridade de representantes
de cada Casa Parlamentar.
§ 2° Até dois meses após o início da Primeira e da Terceira Sessões Legislativas Ordinárias de
cada Legislatura, os Membros do Grupo Parlamentar reunir-se-ão para eleger os membros da Comissão
Executiva e do Conselho Consultivo, em escrutínio secreto, sendo exigida a maioria de votos e a presença
da maioria absoluta dos membros da Comissão Executiva ou, pelo menos, um terço dos membros filiados,
convocados por correspondência escrita ou eletrônica, expedida com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias úteis.
§ 3° O mandato dos membros da Comissão Executiva e do Conselho Consultivo será de dois anos,
sendo permitida uma reeleição consecutiva.
§ 4° Se qualquer membro da Comissão Executiva ou do Conselho Consultivo deixar de fazer parte
do respectivo órgão ou renunciar a sua permanência nele, proceder-se-á a escolha de seu sucessor,
dentro de 5 (cinco) dias úteis, pela forma estabelecida no § 2° deste artigo, salvo se faltarem menos de
cento e vinte dias para o término do mandato da Comissão ou do Conselho, caso em que os cargos serão
preenchidos pelos Membros do Grupo Parlamentar, segundo o critério do parlamentar mais idoso, dentre
os de maior número de legislaturas.
qT.It
Art. 9° A Comissão Executiva é o órgão dirigente do Grupo Parlamentar e será composta por:
a) dois Presidente de Honra;
GRUPO PARLAMEN AK bMA5IL - tbFANhA
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b) um Presidente;
c) dois Vice-Presidentes;
d) quatro Secretários.
§ 1° A Comissão Executiva reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente, pela maioria absoluta de seus membros
ou por, no mínimo, um terço dos membros do Grupo Parlamentar.
§ 2° A Comissão Executiva será instalada, em primeira convocação, com a maioria simples dos

seus membros ou, em segunda convocação, 20 (vinte) minutos após a primeira, com qualquer número de

membros, sendo suas deliberações aprovadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente
o voto de qualidade nos casos de empate.
§ 3° Os Presidentes de Honra serão o Presidente do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados

e a duração de seus mandatos coincidirá com a duração de seu termo na presidência da respectiva Casa.
Art. 10. Compete à Comissão Executiva:
1 - organizar o programa de atividades do Grupo Parlamentar;
II - noticiar ao Grupo Parlamentar fatos recentes da política externa bilateral;

III - coligir trabalhos, estudos, pareceres e teses a serem apresentados às Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, a outras Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ou em
eventos nacionais ou internacionais;
IV - constituir delegação em missões diplomáticas ou autônomas do Congresso Nacional;
V - indicar observadores parlamentares, em missões nacionais ou internacionais, dentre os
servidores do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados;
VI - comunicar à Presidência das respectivas Casas do Congresso Nacional, para fins regimentais,
os nomes dos integrantes de delegações ou dos observadores parlamentares;
VII - propor e homologar a admissão de novos membros;
VIII - propor e homologar a alteração dos Estatutos;
IX - fixar a competência do Secretário Executivo;
X - delegar ao Presidente, total ou parcialmente, suas competências;
XI - divulgar os trabalhos do Grupo Parlamentar;
XII - resolver os casos omissos neste Estatuto.

Art. 11, O Presidente da Comissão Executiva representa o Grupo Parlamentar, regula e fiscaliza os seus
trabalhos.

§ 1° O Presidente, em suas ausências ou impedimentos, será substituído pelo Primeiro-Vice-

Presidente e, na ausência deste, pelo Segundo-Vice-Presidente.

§ 2° Ausentes todos os membros da Comissão Executiva, a Presidência será exercida pelo
parlamentar mais idoso do Grupo Parlamentar, dentre os de maior número de legislaturas.
§ 3° O Presidente poderá delegar aos Vice-Presidentes competência que lhe seja própria.
Art. 12. São atribuições do Presidente da Comissão Executiva:
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA
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- representar o Grupo em suas atividades;
II - convocar e presidiras reuniões da Comissão Executiva;
III - fazer cumprir as resoluções da Comissão Executiva;
IV - manter a ordem e a solenidade necessárias nas reuniões do Grupo Parlamentar ou da
Comissão Executiva;
V - conceder a palavra aos membros que a solicitarem;
VI - submeter à aprovação do Grupo Parlamentar a ata da reunião anterior;
Vil - submeter à discussão matérias de interesse do Grupo Parlamentar;
VIII - dar conhecimento ao Grupo Parlamentar de todo expediente recebido e despachá-lo;
IX - decidir as questões de ordem e as reclamações;
X - votar, em caso de empate, nas reuniões da Comissão Executiva;
XI - distribuir aos membros do Grupo Parlamentar e às Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional de ambas as Casas Legislativas todas as informações recebidas sobre as relações bilaterais, de
caráter oficial e não-oficial, bem como os trabalhos apresentados pelos membros do Grupo Parlamentar
ou de qualquer outra origem, recebidos a título de colaboração;
XII - trabalhar em cooperação e coordenação com as Comissões de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, apresentando-lhes as conclusões das discussões havidas no Grupo Parlamentar;
XIII - acionar o Conselho Consultivo para procedimentos de sua competência;
XIV - sugerir nomes para o Conselho Consultivo;
XV - propor a indicação de parlamentares para participarem de viagens internacionais;
XVI - designar o Secretário Executivo;
XVII - outras que decorram da natureza de suas funções e prerrogativas.
Parágrafo único. Caso as informações de que trata o inciso XI do caput deste artigo sejam de
caráter privado e sigiloso, deverão ser assim tratadas pelos membros do Grupo Parlamentar, bem como
pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados.
Art. 13. Os Secretários terão as designações de Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto, cabendo ao

Primeiro superintender, com o auxílio dos demais, os serviços administrativos do Grupo Parlamentar.

Parágrafo único. Nas reuniões da Comissão Executiva, os Secretários substituir-se-ão conforme sua
numeração ordinal, e assim substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.
Art, 14. O Presidente designará um Secretário Executivo do Grupo Parlamentar, escolhido dentre os
servidores do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados.

Art. 15. O Conselho Consultivo será composto por:
a) um Presidente e um Vice-Presidente, escolhidos entre os Membros do Grupo Parlamentar;
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ESPANHA
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b) pelos Presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ambas as
Casas Parlamentares.

§ 1° Todos os conselheiros terão, igualmente, direito a voz e a voto no âmbito das decisões do
Conselho Consultivo.
§ 2° O Conselho Consultivo não terá poder deliberativo, somente poder de voto.
§ 3° O Conselho Consultivo poderá levar à consideração do Grupo Parlamentar qualquer assunto
de interesse bilateral, cabendo aos seus membros avaliá-lo previamente à apreciação do colegiado.

§ 4° O Conselho Consultivo poderá ser acionado pelo Presidente da Comissão Executiva, por sua
iniciativa, ou por solicitação de qualquer membro do Grupo Parlamentar, a critério do Presidente, para

fornecer opiniões, estudos, bem como outras informações de interesse do Grupo.
Art. 16. Compete ao Conselho Consultivo:

1 - auxiliar o Presidente na formulação de ações e políticas a serem executadas pelo Grupo
Parlamentar ou sugeridas a órgãos públicos ou privados;
II - participar da promoção de programas, pesquisas, conferências, seminários e outras atividades
de natureza política, jurídica, social, tecnológica, científica, ambiental, cultural, educacional, comercial,
econômica e financeira, indispensáveis à análise, à compreensão, ao encaminhamento e à solução de

problemas visando ao desenvolvimento das relações bilaterais;

III - discutir as questões fundamentais relacionadas com o desenvolvimento sustentável, de forma
abrangente e interdisciplinar;
IV - difundir novas ideias, resultantes do convívio, do confronto e da interação entre as diversas
áreas de atividades;
V - exercer competências e cumprir as atribuições que lhe forem delegadas pela Comissão
Executiva.
•

,,

,

Art. 17. As viagens e missões internacionais dos membros do Grupo Parlamentar deverão ser custeadas
pelos parlamentares designados para integrar as respectivas missões no exterior, salvo missões oficiais
autorizadas, ou por convites oficiais de governos ou entidades.
Parágrafo único. É proibida a promessa de reciprocidade de custeamento de despesas e gastos a
missões parlamentares estrangeiras que visitem o Congresso Nacional.
a7 II] -r

•

ii.- .::

Art. 18. Em caso de lacuna neste Estatuto, aplicam-se as disposições do Regimento Interno Comum do
Congresso Nacional.
Art. 19. No fim de cada gestão, a documentação pertinente ao Grupo Parlamentar deverá ser repassada
para o novo Presidente do Grupo.
Art. 20. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação.
Brasília, 13 de maio de 2015.
A seguir, passou ao ITEM 3 da Pauta: ASSUNTOS GERAIS. O Senhor Presidente salientou que o
GRUPO terá uma agenda objetiva, que produzirá resultados com impacto nas relações do Brasil com a
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA
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Espanha. Disse que, por meio de uma agenda dinâmica, fortaleceremos ainda mais as relações entre os
Parlamentos dos dois países. A seguir, informou que os assuntos da Pauta haviam sido esgotados,
colocando a palavra à disposição para as considerações finais do Plenário. O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senador Paulo Bauer - PSDB/SC e aos Deputados Evandro Gussi - PV/SP e
Gonzaga Patriota - PSB/PE que cumprimentaram o Presidente reeleito e demais membros da Diretoria,

desejando sucesso a todos e fizeram considerações a respeito das relações bilaterais e das expectativas

do desenvolvimento de novas parcerias. Em continuidade, o Presidente agradeceu a presença dos
Parlamentares e assessores, reafirmando a importância do GRUPO PARLAMENTAR e a sua

determinação em estimular a mobilização dos Parlamentares do Congresso Nacional e, em especial, dos
membros do Grupo Parlamentar Brasil - Espanha para, junto com a Embaixada do Reino da Espanha,
poder implementar as metas de integração. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião
da qual foi lavrada a presente ata, assinada pelo Presidente reeleito Deputado Edinho Bez - PMDB/SC;
pelo Primeiro-Secretário Senador Fernando Bezerra Coelho - PSB/PE; e por mim, Inubia Sfoggia,
Secretária Executiva. Brasília, 13 de maio de 2015.

Deputado EDINH°B.Z

Presidente Reeleito

r _..

Senador FE. RN^NDO BEZ
A COELHO
P.rimelro-Secretáriôz
INUBIA SFOGGIA
Secretária Executiva
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Deputado
AFO N SO HAMM - PP/RS
Deputado

EDINHO BEZ - PMDB/SC

Deputado

GONZAGA PATRIOTA - PSB/PE

Deputado
J ARBAS VASCONCELOS - PMDB/P.E- t
Deputada

/

__

^ ^

t

rim~

Y

::

JÔ MORAES - PCdoB/MG

Deputado

LEONARDO QUINTÃO - PMDB/MG

r

Deputado

NELSON MARQUEZELLI - PTB/SP

Deputado

PAES LANDIM - PTB/PI

Deputado

WASHINGTON REIS - PMDB/RJ
Deputado
^
^^
O
V

i uirr•
i^

^•

Senador
CRISTOVAM BUARQUE - PDT/DF

azf''`

Senador

DÁRIO BERG ER - PMDB/SC
Senador
FERNANDO BEZERRA COELHO - PSB/PE
Senador
FLEXA RIBEIRO - PSDB/PA
Senador
HÉLIO JOSÉ - PSD/DF
Senador
JOSÉ AG RIPINO MATA - DEM/RN
Senador
PAULO BAUER - P SDB/S C
Senadora

,//

f

f^ f

VANESSA GRAllIOTIN - PCdoB/ M
Senador
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SENADO FEDERAI.
Presidência
Brasília,

de junho de 2015,

A Sua Senhoria o Senhor
LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal
Senhor Secretário-Geral,
Cumprimentando-o, encaminho, para conhecimento e providências pertinentes, os anexos
expedientes constantes da relação abaixo, que foram endereçados a esta Presidência.
DOCUMENTO

ORIGEM

ASSUNTO

Ofício n° 609/2015

Câmara Municipal de Novo Hamburgo

Ofício Circular—SINDIJUFERO/AC/2015
Ofício GP n`-' 194/2015

SINDIJUFE - Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário Federal em Rondônia e
Justiça do Trabalho no Acre
Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região

Aviso n' 225/GMF/MF-DF

Ministério do Estado da Fazenda

Documento sem Numero

Roberto Requião

Ofício n° 028/2015/ABA/PRES

Associação Brasileira de Antropologia

Ofício n° 003/15/GP-BR/ES

Congresso Nacional

Atenciosamente,

'ülL
VINICIUS LAGES
Chefe de Gabinete

ENCAMINHA MOÇÃO DE N° 10/2015, QUE
MANIFESTA APELO PELA PRORROGAÇÃO DOS
EFEITOS DA LEI N' 11.438, DE 29/12/2006, QUE
DISPÕE SOBRE INCENTIVO E BENEFÍCIOS PARA
FOMENTAR AS ATIVIDADES DE CARÁTER
DESPORTIVO".
SOLICITA APOIO, PARA IMPRETERÍVEL VOTAÇÃO
E APROVAÇÃO DO PLC 28/2015 NO PADRÃO EM
QUE FOI PROPOSTO.
ENCAMINHA NOTA DE APOIO AO PROJETO DE LEI
N' 28/2015 QUE ALTERA O PLANO DE CARREIRA
DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA
UNIÃO (LEI N-' 11.416/2006).
ENCAMINHA
DOCUMENTAÇÃO
CONTENDO,
ALÉM DE RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS ANALISADAS NO ÂMBITO DAQUELE
MINISTÉRIO NO MÊS DE MAIO DE 2015, TABELAS
DEMONSTRATIVAS
DA
POSIÇÃO
DE
ENDIVIDAMENTO DOS ESTADOS, DO DISTRITO
FEDERAL E DOS MUNÍQPIOS.
NO QUAL ENCAMINHA ARGUMENTO SOBRE O PLS
131.
encaminha nota daquela Associação sobre a supressão
de "gênero" w "orientação sexual" nos planos municipais
e estaduais e nacional da educação.
INFORMA QUE FOI REINSTALADO NO CONGRESSO
NACIONAL,
EM
13/06/2015,
O
GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA. NA MESMA
OPORTUNIDADE FOI ELEITA E EMPOSSADA SUA
DIRETORIA. ENCAMINHA CÓPIA DA ATA DA
REUNIÃO DE REINSTALAÇÃO
DO GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL - ESPANHA NA 55"LEGISLATURA, A RELAÇÃO DOS PARLAMENTARES
QUE O INTEGRAM E A COMPOSIÇÃO DE SUA
DIRETORIA,
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EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº 681,
de 2015, que “Altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre desconto em
folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.”

PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA

001;

Deputado RODRIGO MARTINS

002;

Deputado RUBENS PEREIRA JÚNIOR

003;

Deputado JOÃO FERNANDO COUTINHO

004;

Senador EDUARDO AMORIM

005;

Senadora ANA AMÉLIA

006; 007; 008; 009;

Senador ROMERO JUCÁ

010; 011; 012; 013; 014; 015;
016; 017; 018; 019; 020; 021;
022; 023; 051;

Deputado MENDONÇA FILHO

024; 025; 026; 027;

Deputado ANTONIO BRITO

028;

Deputado CÉSAR HALUM

029;

Deputado TENENTE LÚCIO

030;

Senador ZEZE PERRELLA

031;

Deputado HEITOR SCHUCH

032; 033; 034; 035;

Deputado MANOEL JUNIOR

036; 037; 038;

Deputado LAERCIO OLIVEIRA

039; 040; 064;

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO

041; 042;

Deputado MARCOS ROGÉRIO

043; 044;

Deputado MARCELO MATOS

045;

Deputado SERGIO VIDIGAL

046;

Deputado PAUDERNEY AVELINO

047; 048; 049; 050;

Deputado LAUDIVIO CARVALHO

052;

Deputado JORGE CÔRTE REAL

053; 054; 055;

Deputado VALTENIR PEREIRA

056;

Deputado GONZAGA PATRIOTA

057;

Senador DALIRIO BEBER

058;

Deputado DOMINGOS SÁVIO

059; 060; 061; 062;

Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR

063;
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PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Deputado ALFREDO KAEFER

065; 066;

TOTAL DE EMENDAS:

66
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CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
14/07/2015

PROPOSIÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681/2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Dep. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – PR/AL
1 ( ) SUPRESSIVA
PÁGINA

2 () SUBSTITUTIVA
ARTIGO

TIPO
3 (X) MODIFICATIVA

4 () ADITIVA

PARÁGRAFO
-

5 () SUBSTITUTIVO GLOBAL
INCISO
-

ALÍNEA
-

Dê-se ao artigo 1º da Medida Provisória 681/2015 a seguinte redação, alterando-se o
disposto no §1º do artigo 1º; no inciso I do §2º do art. 2º; e no §5º do art. 6º, todos da
lei 10.820/2003, conforme se segue. Altere-se ainda o artigo 2º da Medida Provisória
nº 681/2015, dando ao inciso VI do artigo 115 da lei 8.213/91 a redação a seguir,
bem como o artigo 3º, dando ao §2º do artigo 45 da lei 8.112/90 a redação abaixo:
Art. 1º .......................................................................
“Art. 1º..............................................................................................................
.....................................................................................
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato
de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até
o limite de quarenta por cento, sendo dez por cento destinados
exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito.
...................................................................................” (NR)
“Art. 2º .........................................................................
.............................................................................................
III - ...........................................................................................
IV - .............................................................................................
.............................................................................................
VII –.............................................................................................
.............................................................................................
§ 2º ................................................................................
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a quarenta
por cento da remuneração disponível, conforme definido em regulamento,
sendo dez por cento destinados exclusivamente para a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; e
.....................................................................................” (NR)
“Art. 3º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 3º ..........................................................................
..............................................................................................
...................................................................................”
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“Art. 4º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 1º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 2º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 3º ..........................................................................
..............................................................................................
...................................................................................” (NR)
“Art. 5º ........................................................................
§ 1º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 2º ..........................................................................
..............................................................................................
...................................................................................” (NR)
“Art.6º ..........................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão
ultrapassar o limite de quarenta por cento do valor dos benefícios, sendo dez
por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito.
...................................................................................” (NR)
Art. 2º ..........................................................................
..............................................................................................
“Art. 115. ......................................................................
.............................................................................................
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades

de

arrendamento

mercantil,

públicas

e

privadas,

quando

expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de quarenta por cento
do valor do benefício, sendo dez por cento destinados exclusivamente para a
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
...................................................................................” (NR)
Art. 3º ..........................................................................
..............................................................................................
“Art. 45. .................................................................
§ 1º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1º não excederá
quarenta por cento da remuneração mensal, sendo dez por cento reservados
exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito” (NR)
Art. 4º ..........................................................................

..............................................................................................
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JUSTIFICATIVA
O aumento da margem de consignação de trinta para quarenta por cento da
remuneração disponível em folha de pagamento constitui uma demanda dos
aposentados e pensionistas, bem como dos trabalhadores em geral, que havia sido
atendida pelo Congresso Nacional no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 661/2014. O texto inserido pelo parlamento foi, no entanto, objeto de
veto da Presidência da República, que, em sequência, editou a Medida Provisória nº
681/2015, alterando a margem de consignação para trinta e cinco por cento da
remuneração disponível em folha de pagamento.
O aumento do limite de consignação, com a inserção de uma margem adicional e
exclusiva para operações com cartões de crédito, tem o objetivo de ampliar a oferta
de crédito para os aposentados, que estão sujeitos a diversas dificuldades
financeiras no seu dia-a-dia.
Essa medida traz benefícios aos aposentados e trabalhadores que optem por utilizar
o pagamento consignado, pois os juros dessas operações são significativamente
inferiores àqueles cobrados pelas operadoras de cartões de crédito. Também as
instituições financeiras têm a ganhar com a medida, pois trata-se de forma de
diminuir a inadimplência, já que os débitos são pagos com desconto direto em folha
de pagamento.
Por todas as razões expostas, faz-se necessário aumentar a margem de
consignação adicional e exclusiva para os cartões de crédito de cinco por cento,
como previsto na Medida Provisória, para dez por cento, de modo a trazer maior
conforto econômico à população e maior segurança às instituições financeiras.

Deputado Maurício Quintella
(PR/AL)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015.

Altera a Lei nº 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, e a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, para dispor sobre
desconto em folha de valores destinados
ao pagamento de cartão de crédito.

EMENDA Nº
Art. 1º O § 1° do art. 52 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52 - ............................................................................................
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de
obrigações no seu termo não poderão ser superiores a um por
cento do valor da prestação.
.................................................................................................." (NR)

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória 681/2015 vem atender interesse do setor
financeiro para lhes fornecer maiores garantias para receber os seus
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créditos. A medida também precisa criar dispositivos legais para ajudar a
população brasileira a sair da inadimplência.
Dessa forma, ao fixar a mu0lta de mora em 1% (um por
cento), o consumidor que, premido pelas atuais circunstâncias da economia
brasileira, se vir constituído em mora, passará a ter um parâmetro bem
menor que o até então praticado pelo mercado para a fixação da multa.
Com certeza, tal medida, não resulta em incentivo à
inadimplência, já que os consumidores tornam-se inadimplentes em razão de
dificuldades financeiras momentâneas e não por contumácia, mas reveste-se
de um inegável aspecto de justiça.
Segundo pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil), feita em 27 capitais, entre 1º e 8 de fevereiro, o
consumidor brasileiro inadimplente deve, em média, R$ 21.676, já incluindo
as multas e taxas cobradas pelo atraso, o que representa 768% da renda
familiar mensal dos entrevistados nesta situação, que é R$ 2.822, de acordo
com pesquisa encomendada.
O levantamento mostra que o brasileiro inadimplente está com
o nome sujo há cerca de dois anos. Ele deve, em média, para 3,7 empresas,
e contraiu as dívidas por meio de cartão de crédito e de lojas. O valor atual
das dívidas é, em média, 70% maior que o seu valor inicial, que era R$
12.776 (453% da renda familiar).
Assim, a presente emenda objetiva tratar o problema com
mais justiça e, ao mesmo tempo, possibilitar que esses inadimplentes,
mesmo que punidos pecuniariamente, tenham melhores condições de saldar
seus compromissos.
Num momento econômico difícil no País, o Governo lança
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aprovação desta emenda é de grande justiça para milhões de brasileiros.
Clamo ao apoio dos nobres pares para aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em

de julho de 2015.

Deputado RODRIGO MARTINS
PSB/PI
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
15 / 07/ 2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015
TIPO

[ ] SUPRESSIVA
ADITIVA
1

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ x ]
AUTOR

DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR

PARTIDO

UF

PÁGINA

PCdoB

MA

01/01

EMENDA ADITIVA
Inclua-se o § 4º no art. 4º da Lei n.º 9.615, de 24 de março de 1998, com a nova redação
dada pelo Art. 3º da MP 681.
“Art.4º .................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.......
§ 4º - A seleção brasileira de futebol, em todas as suas categorias, integra o
patrimônio cultural brasileiro, considerando-a como de elevado interesse social,
especialmente no que tange ao disposto nos incisos I a III do art. 5º da Lei Complementar
nº 75, de 20 de maio de 1993.”
JUSTIFICAÇÃO
A instituição Seleção Brasileira indubitavelmente se constitui no maior símbolo de união
do povo brasileiro, até porque representa a modalidade desportiva de maior relevância
para o esporte nacional.
Reconhecê-la então, legalmente, como elemento constitutivo do Patrimônio Cultural
Brasileiro é imperativo, para que ela possa voltar a ocupar o seu brio natural como
elemento, mais do que futebolístico, de agregação de toda a nação.
Por outro lado nos parece que é fundamental para que o citado ensejo seja alcançado, uma
fiscalização aprimorada por parte do Ministério Público, tendo em vista ser esse o órgão
com competência Constitucional e Legal para fins, dentre outras atribuições, fiscalizar o
patrimônio cultural brasileiro.

15 / 02 / 2015
DATA

____________________________________________________________
ASSINATURA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015.

Altera a Lei nº 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, e a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, para dispor sobre
desconto em folha de valores destinados
ao pagamento de cartão de crédito.

EMENDA Nº
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ..............................................................................................
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento,
cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta
por cento.
................................................................................................” (NR)
“Art. 2º .............................................................................................
..........................................................................................................
§ 2º ..................................................................................................
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder
a vinte e cinco por cento da remuneração disponível, conforme
definido em regulamento; e
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II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no
art. 1º, não poderá exceder a trinta por cento da remuneração
disponível, conforme definida em regulamento.” (NR)
“Art.6º .............................................................................................
..........................................................................................................
§5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de trinta por cento do valor dos
benefícios, sendo cinco por cento destinados exclusivamente para
a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito.
...............................................................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 115. ..........................................................................................
..........................................................................................................
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil,
públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo
beneficiário, até o limite de trinta por cento do valor do benefício,
sendo cinco por cento destinados exclusivamente para a
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito.
...............................................................................................” (NR)
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Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 45. ...........................................................................................
§ 1º ..................................................................................................
§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1º não
excederá trinta por cento da remuneração mensal.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo trazer garantias para os
trabalhadores de estabelecer uma margem de consignação em folha de até
30% de sua remuneração ou verba rescisória. Esta medida, que vem ao
auxílio das empresas, não pode prejudicar o empregado no ponto mais
importante para a sua sobrevivência e de sua família, que é o salário.
As jurisprudências dos nossos tribunais têm estabelecido que
os descontos na folha de pagamento de servidor público devem ser limitados
a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
Nesse mesmo sentido, os descontos dos aposentados não
podem ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) por força do §5º do
art. 6º da Lei 10.820/2003, que esta medida provisória pretende revogar.
Segundo pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil), feita em 27 capitais, entre 1º e 8 de fevereiro de 2015,
o consumidor brasileiro inadimplente deve, em média, R$ 21.676, já
incluindo as multas e taxas cobradas pelo atraso, o que representa 768% da
renda familiar mensal dos entrevistados nesta situação, que é R$ 2.822, de
acordo com pesquisa encomendada.
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O levantamento mostra que o brasileiro inadimplente está com
o nome sujo há cerca de dois anos. Ele deve, em média, para 3,7 empresas,
e contraiu as dívidas por meio de cartão de crédito e de lojas. O valor atual
das dívidas é, em média, 70% maior que o seu valor inicial, que era R$
12.776 (453% da renda familiar).
Num momento econômico difícil no País, o Governo lança
uma Medida Provisória preocupada apenas com o sistema financeiro. A
aprovação desta emenda é de grande justiça para milhões de brasileiros.
Clamo ao apoio dos nobres pares para aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 2015.

Deputado JOÃO FERNANDO COUTINHO
PSB/PE
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015.

15/07/2015

Autor

Nº do Prontuário

Senador Eduardo Amorim
1. ___ Supressiva

2.___ Substitutiva

3. ___Modificativa

Artigo

Parágrafo

Página

4. x_Aditiva
Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Emenda nº

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 681/2015:
“Art. ... O valor máximo mensal das taxas de juros aplicadas às operações de cartões
de crédito com desconto em folha de pagamento será de 1% (um por cento).
JUSTIFICATIVA
As operações de cartões de crédito com desconto em folha de pagamento têm
garantia de pagamento, pelo quê justifica-se a aplicação de uma taxa de juros menor, no caso
de 1% ao mês.

PARLAMENTAR
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EMENDA Nº - CMMPV
(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº
681, de 10 de julho de 2015, com a seguinte redação:

“Art. xx O caput do art. 45 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez para o segurado
diagnosticado com doença grave, definida nos termos do regulamento, e
aquele que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
.............................................................................” (NR)

JUSTIFICATIVA

A emenda que ora apresentamos pretende alterar o Regime Geral
da Previdência Social – RGPS, no que concerne ao valor do benefício da
aposentadoria por invalidez para o segurado diagnosticado com doença grave,
assim definida nos termos do regulamento.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o
caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo
de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição.
A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente
do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por
cento) do salário de benefício.
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Todavia, a lei previdenciária já estabelece um acréscimo de 25%
(vinte e cinco por cento) ao benefício de aposentadoria por invalidez, quando o
segurado necessitar de assistência permanente.
Tal situação deve comportar os segurados diagnosticados com
doença grave, pois a falta de assistência permanente é presumida nestes casos e
a falta de assistência de terceira pessoa certamente agravará ainda mais o
quadro clínico do segurado.

Sala da Comissão,

Senadora Ana Amélia
(PP-RS)
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EMENDA Nº

1

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se o seguinte artigo na Medida Provisória nº 681, de 10 de
julho de 2015, onde couber:
“Art. A taxa de juros cobrada na modalidade de crédito rotativo
do cartão de crédito não poderá exceder o dobro da taxa Selic
definida pelo Banco Central.”

JUSTIFICAÇÃO
Ao permitir a consignação em folha de pagamento de créditos
concedidos na modalidade do cartão de crédito, a Medida Provisória (MPV)
nº 681, de 10 de julho de 2015, possibilitou que o devedor substituísse dívidas
de custo elevado para uma modalidade que apresenta uma das menores taxas
de juros do mercado brasileiro.
Contudo, é preciso ir além, e regulamentar as taxas de juros
cobradas no rotativo do cartão de crédito, que são exorbitantes em termos
internacionais, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Hoje, no cartão de
crédito, que é muito utilizado para as compras rotineiras das famílias
brasileiras, acaba-se pagando só com juros, em pouquíssimo tempo, o mesmo
valor do produto.
De acordo com os dados do Banco Central, as taxas de juros
cobradas atingem a média de 360% ao ano para as concessões a pessoas
físicas. Também são elevadas para as empresas, com média de 220% ao ano.
Nesse contexto, o limite proposto permitirá a convergência dos
juros domésticos a padrões mais condizentes com os internacionais, e
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beneficiará não apenas pessoas físicas com vínculo empregatício, como
proposto na MPV, como também pessoas jurídicas e pessoas físicas
autônomas.
Com taxas mais adequadas à capacidade de geração de renda da
economia doméstica, as próprias instituições financeiras serão beneficiadas ao
final, pois ampliará a população potencial com capacidade de contratação de
crédito.
Ao final, possibilitará destravar o consumo e incentivar o
investimento doméstico, que são determinantes para a recuperação do nível de
atividade de nossa economia.
Conto com o apoio dos ilustres pares para a aprovação de tão
importante medida.

Sala da Comissão,
Senadora Ana Amélia
(PP-RS)
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MPV 681
00008

EMENDA Nº - CMMPV
(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se onde couberem, os seguintes artigos à Medida Provisória
nº 681, de 10 de julho de 2015, com a seguinte redação:

“Art. xx O art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 passa a
vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 21. ...............................................................................................
...................................................................................................................
§ 6º A alíquota de contribuição dos segurados arrolados no art.18, § 1º,
II da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 será de vinte e três por cento
sobre o respectivo salário-de-contribuição. (NR)”

“Art. xx O art. 18, § 1º da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 18. .................................................................
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente:
I- os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei;
II- os segurados incluídos no inciso V, alíneas a, f e g do art. 11, desde
que exerçam atividade de natureza rural e contribuam adicionalmente,
na forma do art. 21, § 6º, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
............................................................................... (NR)”
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JUSTIFICATIVA

O auxílio-acidente consiste, como é cediço, em benefício
complementar destinado a pagar, ao segurado, um adicional de remuneração
que lhe permita suportar, de maneira mais adequada, as dificuldades impostas
ao segurado quando, após período de consolidação e recuperação de acidente
de qualquer natureza, ainda lhe subsistam seqüelas e efeitos que dificultem o
exercício de suas funções ou imponham maior custo para a manutenção de sua
qualidade de vida.
Trata-se, como se observa, de um benefício cujo propósito é o de
auxiliar o segurado em momentos de mudança definitiva de suas condições de
vida e de trabalho. Por esse motivo, causa estranheza a exclusão de alguns
segurados do recebimento do benefício.
Naturalmente, temos consciência do fato de que o elemento chave
na exclusão de algumas categorias de segurados da proteção do auxílioacidente é de natureza financeira. As dificuldades de se manter um fluxo
constante de contribuição para o financiamento do benefício tem,
provavelmente, o maior peso na decisão do legislador.
Não obstante isso, consideramos injusta essa exclusão cabal. Não
há dúvidas de que o aspecto financeiro é crucial, mas não existem razões de
natureza ontológica para vedar a tais contribuintes a possibilidade de contribuir
adicionalmente, de maneira a garantir para si a possibilidade de recebimento do
benefício.
O presente Projeto de Lei busca sanar, ainda que parcialmente,
essa lacuna legislativa, ao oferecer a possibilidade de percepção do auxílioacidente a parte dos segurados que ora estão excluídos de sua proteção,
nomeadamente, os produtores rurais, que não se incluam na categoria dos
segurados especiais, os titulares de empresas individuais rurais e os
trabalhadores autônomos rurais.
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A esses trabalhadores, a presente proposição garante a
possibilidade de recebimento do benefício, se, adicionalmente, contribuírem
com mais três por cento sobre seu salário-de-contribuição a título de custeio
para a percepção do benefício.
Essa solução, cremos, oferece um equilíbrio entre as necessidades
dos segurados – de obter uma cobertura adequada a seus riscos ocupacionais –
e com a necessidade inafastável de preservação do equilíbrio das contas da
Previdência.

Sala da Comissão,

Senadora Ana Amélia
(PP-RS)
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EMENDA Nº - CMMPV
(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº
681, de 10 de julho de 2015, com a seguinte redação:

“Art. xx O art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 13:
“Art. 11. ...................................................................................................
...................................................................................................................
§ 13. O cônjuge ou companheiro não perde a condição de segurado
especial mesmo quando o outro cônjuge ou companheiro ou qualquer
um dos filhos maiores de 16 (dezesseis) anos exercer atividade
remunerada permanente ou por período superior a 120 (cento e vinte)
dias.” (NR)

JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende alterar o Regime Geral da
Previdência Social – RGPS para dispor que o cônjuge ou companheiro não
perde a condição de segurado especial mesmo quando o outro cônjuge ou
companheiro ou qualquer um dos filhos maiores de 16 (dezesseis) anos exercer
atividade remunerada permanente ou por período superior a cento e vinte dias.
Segundo relatos que recebemos vindos de municípios do interior
do Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS tem
indeferido uma enxurrada de benefícios para as mulheres agricultoras, tendo
em vista seus maridos ou companheiros exercerem atividade remunerada.
As mulheres agricultoras enquadradas como seguradas especiais
alegam que a “lei não é justa” e que na “realidade existem muitas mulheres que

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

1187

tocam a propriedade, com peões, agregados, vizinhos, parentes e filhos durante
a colheita e os maridos trabalham fora do regime familiar, muitas vezes de
noite, ou meio turno, para terem uma renda fixa para a família e a mulher
simplesmente perde o direito a qualquer benefício.”
O que se pretende é que as mulheres agricultoras não sejam
penalizadas com a perda da condição de seguradas especiais pelo simples fato
de seus maridos ou companheiros exercerem outra atividade remunerada.
Ressalte-se, por outro lado, que o § 9º do art. 11 da Lei nº 8.213,
de 1991, estabelece que não é segurado especial o membro de grupo familiar
que possuir outra fonte de rendimento. Por este raciocínio, a eventual
desvinculação de um dos cônjuges da condição de segurado especial não teria o
condão de atingir o outro cônjuge ou companheiro, mas infelizmente não é esta
a interpretação adotada pelo INSS, razão pela qual se faz necessária a presente
adequação legislativa.
Finalmente, a posição que vem sendo adotada pelo INSS não se
sustenta até porque o § 6º do art. 11, da Lei nº 8.213, de 1991, não fala em
“ambos os cônjuges ou companheiros” e a alegada “participação ativa”,
referida no texto legal, não impediria o eventual exercício de outra atividade
remunerada.

Sala da Comissão,

Senadora Ana Amélia
(PP-RS)
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MPV 681
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(à MPV nº 681, de 2015)

Acrescente-se à Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, onde
couber, dois novos artigos com a seguinte redação:
Art. ___ O artigo 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:
““Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre
as receitas decorrentes das operações de:
I - ..............................................................................................
II - ............................................................................................
III - .........................................................................................
IV – cessão ou transferência de direitos a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, inclusive licença de
tecnologia, cujo pagamento represente ingresso de
divisas.”(NR)

Art. ____O artigo 6º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - ..............................................................................................
II - .............................................................................................
III - ...........................................................................................
IV – cessão ou transferência de direitos a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, inclusive licença de
tecnologia, cujo pagamento represente ingresso de
divisas.”(NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A inovação e a pesquisa em ciência e tecnologia no ambiente
produtivo são necessárias para estimular a autonomia tecnológica e o desenvolvimento
industrial no Brasil. Ocorre que, atualmente, o regime tributário, ao invés de facilitar, onera
a exportação de tecnologia desenvolvida no Brasil para outros países.
Isso porque, da forma como redigida, a legislação tributária atual
(i.e. Lei nº 10.637, de 2002 e Lei nº 10.833, de 2003) acaba limitando a desoneração do
PIS e da COFINS às receitas decorrentes de operações de exportação a aquelas
relacionadas com bens, mercadorias e serviços. Todavia, com a evolução da economia e da
tecnologia há outras riquezas produzidas em território nacional que podem ser objeto de
exportação e geração de divisas para o país.
Destaquem-se, por exemplo, as receitas decorrentes do
licenciamento de tecnologia que, quando utilizada por não residentes, deve ser
devidamente remunerada gerando ingresso de recursos no país – o que representa uma
importante fonte de remuneração de empresas nacionais desenvolvedoras de tecnologia
local.
Em desacordo com o que determina a Constituição Federal, a
legislação ordinária acaba limitando a desoneração ampla e irrestrita concedida pelo
legislador constituinte às receitas de exportação – que é uma das principais formas do
Estado de promover a economia nacional.
A Constituição Federal, em seu artigo 149, §2º, inciso II, prevê a
isenção do PIS e da COFINS sobre quaisquer receitas de exportação, sem limitação, nos
seguintes termos: “as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(…)”
Por sua vez, as hipóteses de isenção do PIS e da COFINS na
sistemática não-cumulativa estão delimitadas nos artigos 5º da Lei nº 10.637, de 2002 1 e
artigo 6º da Lei nº 10.833, de 20032, que excluem somente as receitas decorrentes de
1

2

Lei nº 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“(...) Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.”
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003
“(...) Art. 6º A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;
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exportação de mercadorias para o exterior e da prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior da incidência das contribuições.
Sob o argumento de que o artigo 111 do Código Tributário
Nacional determina que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre: (...) II - outorga de isenção”, a Secretaria da Receita Federal já se posicionou em
mais de uma ocasião no sentido de que a isenção do PIS e da COFINS não se aplica, por
exemplo, sobre as receitas de royalties recebidos do exterior em contrapartida pelo
licenciamento ou cessão de direito desenvolvido no Brasil. Veja-se, por exemplo, a
Solução de Consulta nº 92, de 12 de junho de 2012 exarada pela Secretaria da Receita
Federal:
“Os royalties recebidos do exterior, em pagamento pelo
licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de
computação, não configuram receita de exportação nem de
prestação de serviços, de sorte que não se enquadram nas três
hipótese de não-incidência de Cofins previstas no art. 6º, incisos I
a III, da Lei nº 10.833, de 2003.” (original sem grifo)
Assim, a interpretação da legislação atual acaba tributando pelo
PIS e pela COFINS as receitas decorrentes da exportação de direitos e intangíveis.
O presente projeto visa ajustar a redação da legislação ordinária de
forma a dar plena efetividade ao artigo 149 da Constituição Federal, estendendo a
desoneração do PIS e da COFINS também sobre as receitas decorrentes de exportação de
direitos e tecnologia.
Por considerarmos de alta relevância a presente proposta, rogamos
aos nobres Colegas pela aprovação deste Projeto de Lei.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art.____Os arts. 20 e 22 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de
2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo
existente na contabilidade, na data da aquisição da participação
societária, referente à mais-valia de que trata o inciso II do caput do
art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
decorrente da aquisição de participação societária, poderá ser
considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu
causa, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do
cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.
....................................................................................”(NR)
“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação
societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill)
decorrente da aquisição de participação societária, poderá excluir
para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração
subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do
período de apuração.
Parágrafo único. Ficam convalidadas as exclusões para fins de
apuração do lucro real decorrentes do aproveitamento do ágio por
rentabilidade futura (goodwill), decorrentes de aquisições de
participações societárias de partes dependentes ou relacionadas
anteriores ao advento desta Lei.”(NR)

Justificativa
As alterações nos referidos artigos têm por objetivo reconhecer,
expressamente, a legitimidade da possibilidade de utilização do ágio interno decorrente de
operações entre partes relacionadas/dependentes. A inclusão do parágrafo único, em
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particular, deixa clara a legitimidade da utilização do ágio interno nas
operações anteriores ao advento da Lei 12.973/2014, resultado da conversão da MP
627/2013, preservando-se o distanciamento entre o conceito jurídico e o conceito técnicocontábil até então existente.
O simples fato de as partes serem ligadas e relacionadas, por si só, não deve ser
determinante para afastar o direito à dedutibilidade do ágio gerado em uma transação
interna. Uma vez comprovadas a licitude das condutas, a lisura na avaliação da empresa
adquirida, bem como o legítimo propósito negocial, deve ser expressamente prevista a
hipótese de aproveitamento do ágio interno.
Nesse contexto, excluídas as hipóteses de simulação, é perfeitamente possível
que haja uma operação legítima dentro de um grupo econômico com a formação de ágio.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Terça-feira 4

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 681, de 13 de julho de 2015:
“Art. ___É vedado restringir, a título de contingenciamento

do crédito ao setor público, a contratação de operação de
crédito por sociedade de economia mista estaduais,
titulares de concessão do serviço público, que não se
enquadrem na condição de empresa estatal dependente a
que se refere a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, suas subsidiárias e controladas.”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A concessão de crédito para empresas estatais é regulada pela Lei
Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.
A referida Lei instituiu a figura da empresa estatal dependente, definindo-a
como sendo “a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos,
no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação societária”. A empresa
estatal dependente foi equiparada ao ente da Administração Pública Direta, aplicando-selhe todos os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive e especialmente, as
restrições para contratar operações de crédito que decorreram dessa Lei Complementar.
Por exclusão, as empresas estatais que não recebem recursos dos tesouros para
atendimento de suas necessidades de custeio, também conhecidas como empresas estatais
não dependentes, ficaram liberadas para contratar operações de crédito.
Entretanto, a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.827,
de 30 de março de 2001, que consolida e redefine as regras para o contingenciamento do
crédito ao setor público, ao definir restrições para as operações de crédito a serem
contratadas pelo Setor Público incluiu também as empresas estatais não dependentes, entre
as quais se encontram as concessionárias de serviço público.
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Em 26 de novembro de 2008, foi emitida a Resolução do CMN nº 3.647,
que dispõe que a Resolução nº 2.827, de 2001, e suas alterações subsequentes, não se
aplicam à Petrobras e suas subsidiárias e controladas. Essa decisão permite, portanto, à
Petrobras Distribuidora S.A., que desde 1993 é a concessionária de gás canalizado no
Estado do Espírito Santo, não ser submetida às regras de contingenciamento de crédito ao
setor público, aplicadas às demais concessionárias.
A redação atual da Resolução do CMN nº 2.827, de 2001, tem impedido as
concessionárias estatais de serviço público – que não se enquadram na categoria de
empresas estatais dependentes – de investir na implantação e expansão de sua sempresas,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de seus respectivos Estados por
meio da geração de emprego e renda. Propomos, então, corrigir essa distorção, com a
exclusão das sociedades de economia mista estaduais titulares de concessão do serviço
público que não se enquadrem na condição de empresa estatal dependente, suas
subsidiárias e controladas do conceito de setor público para efeitos das normas legais e
infralegais que limitem o acesso ao crédito por parte de órgãos e entidades do setor
público.
Tal medida proporcionará condições para o desenvolvimento do país. Por
isso, contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art. ___ O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal, dos Municípios e em cargo de direção de Serviço
Social Autônomo, nas seguintes hipóteses:
....................................................................................
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou
entidades dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou para
Serviço Social Autônomo, o ônus da remuneração será do órgão ou
entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais
casos.
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública,
sociedade de economia mista ou serviço social autônomo, nos
termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo
efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de
percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade
cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão
ou entidade de origem.
...................................................................... ' (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta trata da alteração, na Lei nº 8.112, 11 de dezembro
de 1990, para incluir entidades do Serviço Social Autônomo como entes passíveis de
receber a cessão de servidores públicos regidos pelo diploma legal.
Os Serviços Sociais Autônomos são aqueles instituídos por lei com
personalidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, porém de cooperação com o
Poder Público para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos
profissionais, e, ainda que não sejam consideradas integrantes da Administração
Indireta, administram verbas decorrentes de contribuições parafiscais e gozam de uma
série de privilégios próprios dos entes públicos, assim, estão sujeitas a normas
semelhantes às da Administração Pública sob vários aspectos.
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A definição, os princípios e o escopo dos Serviços Sociais Autônomos,
portanto, permitem sua inclusão como entes receptores de funcionários públicos
federais, e, a presente alteração dá a mesma segurança jurídica a esses funcionários
cedidos aos Serviços Sociais às demais cessões aos órgãos ou entidades dos Poderes da
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios.
Para evitar qualquer distorção, propomos limitar essa cessão para cargos
de direção dessas entidades e prever que o procedimento será sempre feito sem ônus
para a União.
Assim, cumpre registrar que a medida proposta não acarretará aumento
de despesas, e apenas possibilitará que funcionários públicos federais possam
contribuir, ainda mais, com os trabalhos realizados por esses serviços de cooperação
com o Poder Público, todavia, sem perderem seus direitos adquiridos advindos da
contratação por concurso público.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 681, de 13 de julho de 2015:
Art.____O Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa
a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º:
“Art. 17. ...............................................................................................
..............................................................................................................
§ 4º Os lucros obtidos por instituição financeira serão oferecidos à
tributação, quando se tratar de instituição controlada por holding
financeira de propósito específico, deduzidos os juros e outros
encargos associados ao empréstimo contraído pelo controlador com
destinação específica de aumento de capital para saneamento de
passivos e viabilização de planos de negócios desenvolvidos pela
instituição financeira adquirida, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido de
que trata a Lei nº 7.989, de 15 de dezembro de 1988, mediante ajuste
na Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.
§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, os juros e outros encargos
associados ao empréstimo deverão ser contabilizados pela holding
financeira de propósito especifico como custo de aquisição da
instituição financeira receptora dos recursos captados mediante o
empréstimo. ” (NR).

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de emenda com objetivo permitir uma adequação contábil
incentivadora de operações societárias entre entidades financeiras. Pretende-se
possibilitar a exclusão do lucro líquido de instituição financeira receptora dos
juros e encargos associados ao empréstimo contraído por holding financeira, com
o propósito específico de aumentar o capital para sanear passivo e viabilizar plano

1197

1198 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ
de negócios para instituição financeira adquirida. No mesmo sentido, sugerese a previsão de contabilização dos referidos encargos do empréstimo como custo
de aquisição, pela holding financeira, da instituição financeira receptora dos
recursos obtidos.
Cumpre esclarecer que a proposição não causa prejuízo algum ao erário
público ou não se tratar de renúncia fiscal, mas sim de equilíbrio entre receitas e
as despesas necessárias a sua produção.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou sociedade empresária que pleitear
ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos arts. 51, 52 e 70, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 120 (cento
e vinte) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e
cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal e
honorários advocatícios, observados os termos dispostos neste artigo.
...............................................................................
§ 1º-A A adesão ao parcelamento descrito no caput ocorrerá
mediante a antecipação de até 20% (vinte por cento) do montante da
dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções previstas
no caput, conforme plano de recuperação aprovado pelo juiz
responsável pela recuperação judicial.
§ 1º-B Para os fins do disposto no § 1º-A, o juiz deverá
considerar o montante da dívida a ser parcelada nos termos deste
artigo, a capacidade econômica do contribuinte e a repercussão do
valor da antecipação na viabilidade do plano de recuperação judicial.
§ 1º-C A antecipação a que se refere o § 1º-A deverá ser paga
em até 30 (trinta) dias da publicação do despacho do juiz que definir
seu valor, nos termos do § 1º-B.
§ 1º-D O valor de cada parcela será calculado observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada, descontadas as reduções previstas no caput e a
antecipação a que se refere o § 1º-A:
I – da 1ª à 24ª prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);
II – da 25ª à 48ª prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
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III – da 49ª à 119ª prestação: 1,0% (um por cento); e
IV – 120ª prestação: saldo devedor remanescente.
§ 1º-E O vencimento da primeira parcela dar-se-á após 12 (doze)
meses contados da data de vencimento do pagamento da antecipação a
que se refere o § 1º-A.
...............................................................................
§ 8º O empresário ou a sociedade empresária de que trata o
caput poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até
31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados de que trata este artigo.
§ 9º As sociedades empresárias referidas no caput que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício
previsto no artigo 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que
tenham sido excluídas do referido programa pelo inadimplemento das
antecipações exigidas pelo § 2º do artigo 2º da mesma lei poderão
utilizar-se dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para
pagamento destes valores, sem prejuízo da sua utilização para
quitação antecipada, nos termos do § 8º deste artigo.
§ 10. O pagamento das antecipações previstas no § 2º do art. 2º
da Lei nº 12.996, de 2014, nos termos do § 9º, restabelece a adesão ao
parcelamento respectivo.
§ 11. A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL para pagar débitos parcelados nos termos deste
artigo não possui efeitos fiscais para fins de determinação da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.’ (NR)”

JUSTIFICATIVA
Propomos emenda para alongar os prazos do refinanciamento de
débitos tributários, previsto na Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, das
empresas em recuperação judicial, bem como permitir a utilização de créditos
próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
Muito embora a reabertura dos programas de parcelamento de
débitos federais previstos nas Leis nº 11.941, de 27 de maio de 2009 (“REFIS
da Crise”), e nº 12.249, de 11 de junho de 2010 (“REFIS-Autarquias”), tenha
representado importante medida para auxiliar a recuperação de empresas em
estado pré-falimentar, faz-se necessário o aperfeiçoamento desses programas,
com o alongamento dos prazos de refinanciamento para as empresas em
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recuperação judicial, de forma a manter as empresas em operação e preservar
a geração de empregos.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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(à MPV nº 681, de 2015)

Incluam-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão (PLV)
da Medida Provisória (MPV) nº 681, de 13 de julho de 2015, os seguintes
artigos, renumerando-se os demais:
“Art.___ O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou sociedade empresária que pleitear
ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
poderão parcelar seus débitos com a União, inclusive os constituídos
posteriormente ao processamento da recuperação judicial, em cento e
vinte parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada:
I - da 1ª (primeira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,5%
(cinco décimos por cento);
II - da 25ª (vigésima quinta) à 48ª (quadragésima oitava)
prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
III - da 49ª (quadragésima nona) à 119ª (centésima décima nona)
prestação: 1% (um por cento); e
IV - 120ª (centésima vigésima) prestação: saldo devedor
remanescente.
.......................................................................................’(NR)”

“Art.___ O empresário ou sociedade empresária que pleitear ou
tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts.
51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício previsto
no art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que tenham sido
excluídos do referido programa pelo inadimplemento das antecipações
exigidas no § 2º do art. 2º da mesma Lei, poderão utilizar-se dos prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa para pagamento destes valores, sem prejuízo
da sua utilização para quitação antecipada.
Parágrafo único. O pagamento das antecipações previstas no §
2º do art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, nos termos do caput,
restabelece a adesão ao parcelamento respectivo.”
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JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda resgata texto já aprovado pelo Congresso Nacional,
mas que restou vetado pela Presidência da República. Trata-se de emenda que
favorece o parcelamento de dívidas com a Fazenda Nacional por empresário
ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da
recuperação judicial.
As condições que apresentamos são mais propícias à recuperação
das empresas do que as atualmente em vigor, de sorte a permitir que se
reestruturem e mantenham sua atividade produtiva. Com isso, entendemos
que os beneficiários dessa proposta extrapolam a pessoa do empresário ou da
sociedade empresária que venha a aderir ao parcelamento, pois a medida
beneficia também os trabalhadores, que verão seus empregos mantidos, e a
própria Fazenda Nacional, que potencializará sua arrecadação, uma vez que
haverá melhores condições de a empresa se manter ativa e contribuinte.
Propomos, ainda, a previsão de que o empresário ou a sociedade
empresária que tiver pleiteado ou deferido o processamento da recuperação
judicial e que tenha efetuado pedido de parcelamento, tempestivamente, no
âmbito do Refis, possa, caso tenha sido excluído por falta de pagamento das
antecipações exigidas pela lei, utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa para pagamento das referidas antecipações. Esse pagamento
restabeleceria a adesão ao parcelamento, medida que beneficiaria as empresas
e o Fisco, que receberia os recursos no âmbito do referido programa de
parcelamento.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ___ O art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei
será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que
ela for promovida de ofício ou for
apresentada a declaração de que trata o § 1º do art. 74 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.’ (NR)”

Justificativa
Trata-se de emenda para alterar a Lei nº 11.457, de 2007, objetivando
autorizar a compensação dos débitos relativos a contribuições previdenciárias com créditos
de outros tributos federais.
A Lei da Super-Receita promulgada em 2007 concentrou na nova Secretaria
da Receita Federal do Brasil as atribuições antes divididas entre a Secretaria da Receita
Federal e o INSS. Por opção do legislador, a Lei nº 11.457/07 expressamente afastou a
aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previdenciárias, sendo, por isso,
impossível a compensação de outros tributos com as contribuições previdenciárias
vincendas.
Considerando a conjuntura em que se encontra atualmente a economia
brasileira, necessitando urgente de medidas que a impulsionem, proponho a revisão do
tema da compensação tributária de créditos previdenciários com débitos tributários, de
forma que os créditos tributários acumulados pelos exportadores possam ser regularmente
utilizados para liquidação dos débitos previdenciários a cargo da indústria. Essa medida,
não incorre em qualquer renuncia fiscal que venha a afetar a meta de superávit primário
prevista pelo Ministério da Fazenda para o corrente exercício.
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Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente iniciativa,
uma vez que de grande significado para industria brasileira.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 22 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 22. ..............................................................................
.............................................................................................
§ 8º Na hipótese de exportações realizadas por empresas
exportadoras devidamente habilitadas nos programas de parcelamento
incentivado de que tratam as Leis nº 9.964, de 10 de abril de 2000, nº
10.684, de 30 de maio de 2003, nº 11.941, de 27 de maio de 2009, nº
12.973, de 13 de maio de 2014, nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e
nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, e a Medida Provisória nº 303,
de 29 de junho de 2006, na análise de deferimento dos créditos
resultantes de que trata este artigo, não se aplicará a compensação em
procedimento de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade
suspensa.’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Em 15 de junho de 2014, o Governo Federal reconheceu a
necessidade de equacionar o problema da acumulação de resíduos tributários
no custo de exportação por meio da edição da Medida Provisória (MPV) nº
651, que reinstituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA.
Pelo regime, a pessoa jurídica exportadora pode apurar crédito,
mediante a aplicação de percentual estabelecido em ato do Poder Executivo,
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
A MPV nº 651/2014 foi regulamentada inicialmente pelo
Decreto nº 8.304, de 12 de setembro de 2014, e pela Portaria do Ministério da
Fazenda nº 428, de 1º de outubro de 2014.
Com a conversão da MPV nº 651, de 2014, na Lei nº 13.043, de
13 de novembro de 2014, tornou-se necessária a edição de um novo decreto
regulamentador, de forma a compatibilizar o ordenamento infralegal às
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diversas emendas legislativas incorporadas ao texto original da referida
Medida Provisória.
Foi, então, editado o Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de
2015. Ocorre que o novo decreto não tratou de um grave problema relativo à
garantia de liquidez dos créditos atribuídos pelo Reintegra, especialmente
para as empresas exportadoras brasileiras que, porventura, em passado
recente, também aderiram aos programas de parcelamento incentivado de
débitos tributários federais (comumente denominados de “REFIS”).
Estamos falando da compensação de ofício entre os créditos
obtidos pelas empresas exportadoras no âmbito do Reintegra com débitos cuja
exigibilidade está suspensa, pois estão incluídos em parcelamento, de acordo
com o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. O procedimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) está previsto no
art. 61 da Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Todavia, a aplicação da compensação de ofício, no caso do
Reintegra, é não apenas ilegal, por ampliar o cabimento da compensação de
ofício mediante mera Instrução Normativa, exorbitando sua função
meramente regulamentar, mas também descabida, pois desvia a finalidade
precípua do Reintegra, qual seja, de promover e estimular as exportações
brasileiras, a partir do aumento da sua competitividade e rentabilidade. Ao se
permitir a compensação de ofício inclusive com parcelas vincendas de
parcelamentos, não haverá, como consequência, nenhum efeito positivo de
caixa para as empresas exportadoras a curto prazo.
Obviamente, caberia tal compensação de ofício sobre parcelas do
Refis já vencidas e ainda não liquidadas, mas jamais sobre parcelas
vincendas, que tenham sido fruto de acordo voluntário de parcelamento entre
a RFB e os contribuintes exportadores.
Diante deste diagnóstico, justifica-se o urgente aprimoramento
do arcabouço jurídico que regula o Reintegra. Para isso, propomos a presente
emenda à Medida Provisória nº 671, de 2015, a fim de vedar a compensação
de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade suspensa, na análise
de deferimento dos créditos resultantes do Reintegra.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ

1207

1208 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MPV 681
00019

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art.___. Fica autorizada a concessão de subvenção com a
finalidade de promover a equalização de juros para as empresas
industriais exportadores, visando a manter a competitividade da
indústria de exportação brasileira de produtos manufaturados, que
necessitam de capital intensivo.
§ 1º Somente poderão se habilitar à subvenção as empresas
industriais, predominantemente exportadoras, com, no mínimo, 80%
(oitenta por cento) de exportação da sua produção total e cujo
faturamento anual seja de, no máximo, 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente.
§ 2º A referida subvenção limitar-se-á à diferença convertida em
reais entre os juros pagos e a taxa LIBOR interbancária, quando
financiamento em moeda estrangeira, ou a diferença entre os juros
pagos e a taxa TJLP, quando o financiamento for em moeda nacional.
§ 3º Eventuais receitas financeiras, obtidas com aplicação de
sobras de caixa, serão deduzidas da subvenção na mesma razão do
disposto no § 2º.
§ 4º Os custos incorridos com hedge cambial, poderão ser
computados na referida subvenção, limitados ao fluxo de pagamento
de juros e amortizações do exercício corrente.
§ 5º A referida subvenção não será computada na base de
cálculo da apuração do lucro real e nem base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, constituindo-se uma
receita não tributável.
§ 6º O limite anual de dispêndio do Tesouro Nacional, para o
cumprimento do disposto neste artigo, será estabelecido pela Lei
Orçamentária, sendo que no exercício de 2015 será limitado a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões) de reais.
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§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda editará regulamento
definindo os parâmetros e limites da respectiva subvenção, dentro dos
parâmetros deste artigo.”

Justificativa
A alteração proposta na presente Medida Provisória tem como objetivo o
desenvolvimento econômico do Brasil. Visa conceder incentivo, na forma de subvenção
econômica, para as empresas industriais exportadoras brasileiras, promovendo a
equalização de juros com o fim de garantir a competitividade.
A modificação proposta é fundamental no presente momento, uma vez que
indústria apresenta quadro negativo. Os indicadores mostram uma estagnação do setor
industrial brasileiro, que vem apresentando taxas de crescimento modestas e até negativas.
Contribuem para isso os elevados custos dos insumos, como energia elétrica e mão de
obra, e a infraestrutura sabidamente deficiente no Brasil. Reverter o quadro é urgente para
arrecadação de impostos, manutenção de empregos e desenvolvimento do país.
A proposta também é relevante se consideramos os problemas do setor externo
brasileiro. O balanço de pagamentos do país tem se deteriorado de forma preocupante, com
o aumento do déficit em transações correntes, especialmente se tomado como proporção do
PIB. Para isso, tem contribuído a redução do saldo da balança comercial, com a expansão
das importações sem o correspondente incremento das exportações.
O benefício será concedido às empresas industriais, preponderantemente
exportadoras, que tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) de exportação da sua
produção total, e cujo faturamento anual seja de no máximo 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente. Garante-se, com isso, que o benefício seja direcionado efetivamente a
indústrias exportadoras, permitindo-lhes financiar-se a um custo menor, mais próximo
daqueles suportados por seus concorrentes estrangeiros. A emenda traz outras salvaguardas
para que o referido objetivo seja alcançado com o menor custo possível. Em primeiro
lugar, limita-se o montante da subvenção: quando se tratar de empréstimo internacional, o
limite será a diferença entre os juros pagos e a taxa LIBOR; quando nacional, a diferença
entre a taxa de juros e a TJLP. Além disso, eventuais receitas financeiras obtidas com
aplicação de sobras de caixa serão deduzidas da subvenção.
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Por outro lado, a subvenção não será considerada rendimento tributável para fins de
imposto de renda, nem integrará a base de cálculo da CSLL. Se não fosse assim, o
benefício terminaria por ser devolvido em parte para a própria Tesouro Nacional,
responsável pelo benefício, reduzindo-se seu alcance.
Por fim, há um limite global para o benefício de R$ 400.000.000,00 para 2015,
suficiente para alcançar os resultados esperados, mas que não coloca em risco a
responsabilidade fiscal. Inclusive, sempre atento a seguir as normas legais, ressalto que o
recurso orçamentário para a presente medida se encontra no Orçamento da União, na
funcional

28.846.0909.00OB.0001,

ação

AUXÍLIO

À

CONTA

DE

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (LEIS NºS 10.438, DE 26/04/2002, E 12.783, DE
11/01/2013) – NACIONAL.
Assim, a modificação proposta é relevante e oportuna tanto por dinamizar a
combalida indústria brasileira, quanto por promover uma melhoria das contas externas do
país.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
Art. XX. Para efeito de interpretação do disposto no art. 3º da Lei
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no art. 23, caput e § 1º, da
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a incorporação de ações
ou quotas nas operações de substituição de ações mediante
integralização de capital, considerando sua natureza de permuta,
somente se sujeita à apuração do ganho de capital, nas hipóteses de
a pessoa física subscritora:
I – optar por lançar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas
recebidas por valor superior ao das ações ou quotas transferidas a
título de integralização; ou
II – receber torna, assim entendida como a percepção adicional de
qualquer valor, em espécie, bens ou direitos distintos das ações ou
quotas representativas do capital da pessoa jurídica objeto da
integralização.
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, o ganho de capital será
apurado apenas em relação à torna.
§ 2º A condição de permuta não se altera ainda que o valor pelo
qual as ações ou quotas entregues pela pessoa física tenham
ingressado no patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência da
avaliação estabelecida pela legislação societária, por valor superior
ao constante da declaração de bens da pessoa física.
§ 3º Relativamente às operações de que trata este artigo, realizadas
até 31 de dezembro de 2015, inclusive em relação ao ágio
constituído sob a égide do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, a dedutibilidade do ágio observará, tãosomente, as normas estabelecidas na legislação aplicável à pessoa
jurídica, ainda que a pessoa física subscritora haja adotado o
tratamento de permuta previsto no § 1º do art. 23 da Lei nº 9.249,
de 1995.
Art. YY. Para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica, a
partir de 1º de janeiro de 2016, do ágio por rentabilidade futura
(goodwill), que tiver sido apurado em operações de substituição de
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ações ou quotas de participação societária de que trata o art. XX,
somente poderá ser excluído na forma de que trata o art. 22 da Lei
nº 12.973, de 13 de maio de 2014, na hipótese de a pessoa física
subscritora não optar por lançar, em sua declaração de bens, as
ações ou quotas recebidas pelo mesmo valor das ações ou quotas
dadas em substituição.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, a pessoa física subscritora
deverá comunicar sua opção à pessoa jurídica objeto da
integralização no momento da incorporação de suas ações ou
quotas.
§ 2º A comunicação de que trata o § 1º será também efetuada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, na forma e prazo
por ela estabelecidos.
§ 3º A comunicação efetuada nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo
será irretratável e implica, para a pessoa física subscritora, opção
tácita pelo tratamento de apuração de ganho de capital previsto no
§ 2º do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, independentemente da
natureza de permuta das operações de que trata o art. XX.

Justificação
Nas últimas duas décadas, graças, principalmente, à estabilidade econômica
alcançada pelo Brasil e à consequente melhoria do ambiente de negócios para as empresas
nacionais, diversas operações de reorganização societária resultaram na formação de
conglomerados empresariais fortalecidos e eficientes, gerando, inclusive, maior
contribuição aos cofres públicos.
Tal evolução implicou profunda revisão no modelo de gestão empresarial no
País, impondo o profissionalismo e a concentração decisória, mas descentralizando e
especializando as atividades fins, mediante, principalmente, a instituição de holdings,
fazendo de nossas empresas organismos mais consistentes para o enfrentamento da forte
concorrência de uma economia globalizada e competitiva.
Em muitos casos, para a efetivação das reorganizações societárias,
especialmente nas incorporações de empresas, fez-se necessário que pessoas físicas, na
maioria das vezes de famílias de empreendedores históricos do Brasil, detentoras de
significativas participações societárias nas empresas envolvidas no processo, se vissem na
contingência de, até para salvaguardar seu patrimônio, integralizar o capital de outras
empresas, mediante o aporte de suas participações. O art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995,
guarda perfeita consonância com uma correta política de estímulo à capitalização das
empresas nacionais, dando-lhe o correto tratamento de permuta.
Porém, diante da intensidade das operações, do elevado porte das empresas e
das grandes quantias envolvidas acabaram por despertar a atenção da RFB, que
desencadeou diversas ações de fiscalização, das quais resultaram autuações que envolvem
valores simplesmente impagáveis sob o argumento de um pretenso ganho de capital.
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Assim, para preservar os legítimos interesses da Administração Tributária
Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes, a presente
proposta elucida as situações pelas quais se faz a adequada apuração do ganho de capital
de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que
dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
A suposta legitimidade para tributar pessoas físicas em operações de
incorporação de ações ignora a legislação vigente, considerando como renda fatos em que
inexiste qualquer acréscimo patrimonial. De acordo com a lei tributária brasileira, a pessoa
física deve observar o regime de caixa, tributando-a à medida que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos. Assim, somente no momento da efetiva alienação das ações é
que deve ocorrer a apuração e, se for o caso, a tributação dos possíveis ganhos de capital
da pessoa física.
Neste sentido, processos de reorganização empresarial que não produzam
qualquer ganho ou variação patrimonial para os titulares (pessoas físicas) das ações,
capitalizam o investidor, elevam a competitividade de nossa economia, induzem o
investimento produtivo e, principalmente, promovem o crescimento e a modernização das
estruturas empresariais.
Desta forma, para preservar os legítimos interesses da Administração
Tributária Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes,
sobretudo no mercado de capitais, a presente proposta elucida as situações pelas quais se
faz a adequada apuração do ganho de capital de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da
Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
Destaque-se que o dispositivo interpretativo ora proposto não gera qualquer
renúncia de receita e tampouco perda de arrecadação, pois tem como intuito deixar claro
aquilo que já previsto em lei há mais de 20 anos, buscando a adequada interpretação do
texto legal.
Por fim, e de forma a harmonizar o tratamento conferido às pessoas físicas àquele
dispensado às pessoas jurídicas, a emenda introduz artigo prevendo que a exclusão do
ágio na apuração do lucro real das pessoas jurídicas em virtude de operações de
incorporação, fusão ou cisão somente poderá ser realizado, nas hipóteses em que
houver incorporação de ações das pessoas físicas envolvidas, quando esta optar por
não constar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas recebidas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº º 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. As centrais petroquímicas sujeitas ao pagamento da
CIDE, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), poderão descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido relativo à aquisição de etanol utilizado como insumo
produtivo.
§ 1º. O montante do crédito presumido a que se refere o caput
será determinado mediante aplicação das seguintes alíquotas
específicas sobre a aquisição do etanol:
a) R$ 21,36 (vinte e um reais e trinta e seis centavos) por metro
cúbico adquirido, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep;
b) R$ 98,64 (noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
por metro cúbico adquirido, em relação à Cofins;
c) R$ 100,00 (cem reais) por metro cúbico adquirido, em relação
à CIDE.
§ 2º. O crédito presumido não aproveitado em determinado
período de apuração poderá ser aproveitado nos períodos subsequentes
e ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3º. O crédito presumido de que trata este artigo não está
sujeito à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
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§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a majorar e a reduzir as
alíquotas específicas do crédito presumido, com parâmetro nos
mesmos percentuais de majoração ou redução da tributação sobre a
gasolina.”

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descontinuidade da
implementação e desenvolvimento das iniciativas e investimentos da Química Verde no
Brasil, tendo em vista a falta de competitividade de preço da matéria-prima renovável.
O retorno da CIDE na gasolina agravará ainda mais a situação da química
verde, ao impactar diretamente nos preços do etanol, já que não se espera um aumento
expressivo da oferta de etanol para fins industriais e o seu preço tem se mantido em torno
de 70% do preço da gasolina.
O Decreto Federal nº 8.935/2015 reinstituiu a CIDE nas operações com
gasolina em R$ 100/m3. Além disso, aumentou a tributação do PIS/PASEP e da Cofins,
em R$ 120/m3. Esse aumento repercutiu diretamente no preço da gasolina e, por via
reflexa, no preço do etanol comprado pelas indústrias da química verde.
Tendo em vista a particularidade setorial da química verde que utiliza
matérias-primas renováveis e a sua importância estratégica para economia brasileira, a
presente emenda visa introduzir medida neutralizadora a esse novo custo tributário
atribuído às Centrais Petroquímicas inseridas no âmbito da química verde.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº º 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. A pessoa jurídica produtora de nafta petroquímica
sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível
(Cide), sem prejuízo do previsto no §3º do art.5º da Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001, poderá descontar da referida contribuição,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo às
vendas para centrais petroquímicas de nafta petroquímica de produção
própria ou adquirida de terceiros, inclusive importada, nos termos e
condições estabelecidos neste artigo.
§ 1º. O crédito presumido de que trata o caput corresponderá a
16% (dezesseis por cento) sobre o valor da receita de venda da nafta
petroquímica.
§ 2º. O crédito presumido de que trata o caput não aproveitado
em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
§ 3º. O crédito presumido previsto neste artigo que a pessoa
jurídica não conseguir utilizar até o final de cada trimestre-calendário
poderá ser:
I – compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria; ou
II – ressarcido em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria;
§ 4º. O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de dezembro de
2020.
§ 5º O crédito presumido de que trata o caput não será
computado na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)”.
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Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja a interrupção do fornecimento
de matéria-prima à indústria petroquímica nacional.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
CIDE sobre a venda de nafta petroquímica no mercado brasileiro, de forma a viabilizar que
matéria-prima mais competitiva seja disponibilizada para a indústria petroquímica
nacional.
Historicamente, o setor petroquímico nacional sempre contou com a nafta
petroquímica produzida no Brasil. A demanda nacional de nafta petroquímica é de 10
milhões de toneladas anuais. As refinarias brasileiras têm capacidade de produzir 11
milhões de toneladas de nafta, sendo que, há mais de décadas, 7 milhões de toneladas são
fornecidas à indústria petroquímica brasileira.
Ocorre, todavia, que, com o aumento da demanda nacional por gasolina,
que tem crescido cerca de 15% ao ano, parte da nafta que vinha sendo fornecida à
petroquímica passou a ser utilizada para a formulação de gasolina.
Com isso, foi reduzida a importação de gasolina e aumentada a importação
de nafta. Esse fenômeno ocorrido nos últimos anos pode ocasionar o repasse para a
indústria petroquímica do custo da importação de nafta que foi destinada à formulação da
gasolina.
Tal repasse de custo ao setor petroquímico brasileiro, já combalido com o
advento do shale gas norte-americano (custo 70% inferior ao da nafta), forçaria o
fechamento de algumas linhas/unidades dos pólos petroquímicos localizados na Bahia, Rio
Grande do Sul e na Região do ABC, em São Paulo, com impactos gravíssimos.
Estudo técnico da consultoria LCA, feito para a Abiquim, mostra que a
redução de produção poderia levar à perda de cerca de 70 mil postos de trabalho, com
redução de R$ 2,3 bilhões na renda do trabalho. A receita da União seria reduzida em mais
de R$ 500 milhões, enquanto que a balança comercial seria reduzida em US$ 2,1 bilhões.
A redução na receita anual (líquida) da indústria seria da ordem de R$ 13,1 bilhões e o PIB
seria 0,1% menor.
Além disso, R$ 1 bilhão em investimentos anunciados estão à espera da
definição quanto ao custo da nafta nacional que será fornecida à indústria petroquímica
brasileira.
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Nesse sentido, a presente emenda visa solucionar o problema por meio da
concessão de crédito presumido de CIDE sobre a venda de nafta petroquímica no mercado
brasileiro, de modo a assegurar a competitividade da indústria petroquímica nacional e
viabilizar a realização de novos investimentos no setor.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 57-B. As centrais petroquímicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
poderão descontar das referidas contribuições, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido relativo à aquisição de etanol
utilizado na produção de polietileno.
§ 1º O montante do crédito presumido de que trata o caput será
determinado mediante aplicação de alíquota específica correspondente
a R$ 80,00 (oitenta reais) por metro cúbico de etanol.
§ 2º O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
utilizado conforme estabelecido no § 2o do art. 57-A.’

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descontinuidade da
implementação e desenvolvimento das iniciativas e investimentos da Química Verde no
Brasil.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
PIS/COFINS sobre as aquisições de etanol por centrais petroquímicas, de forma a
viabilizar o acesso a matéria-prima mais competitiva.
Em verdade, o referido crédito presumido já está previsto no artigo 57-B, da
Lei nº 11.196/2005, como forma de compensar o setor da química verde pela majoração da
tributação do etanol adquirido pelas centrais petroquímicas, que, a partir da publicação da
MP nº 613/2013, passaram a ter que pagar R$ 120 por metro cúbico de etanol, ao invés dos
R$ 48 por metro cúbico previstos anteriormente.
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O que se pretende com essa emenda é tão-somente implementar tal crédito
presumido, já que os projetos de investimento em química verde, para produção do
polietileno verde, contavam com uma tributação de R$ 48/m³ de etanol e crédito de 9,25%
de PIS/COFINS sobre o preço do etanol adquirido, como equação indispensável à
manutenção das suas linhas de produção e à aprovação de novos investimentos no setor.
Com efeito, as referidas mudanças na regra de recolhimento da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização do etanol tiveram impactos
significativos sobre o custo do etanol adquirido pela indústria química verde.
Além disso, o retorno da CIDE na gasolina agravará ainda mais essa
situação, ao impactar diretamente nos preços do etanol para a indústria química, já que não
se espera um aumento expressivo da oferta de etanol e o seu preço tem se mantido em
torno de 70% do preço da gasolina.
Nesse sentido, é preciso que os impactos das referidas medidas para o setor
da Química Renovável sejam neutralizados por meio da implementação do crédito já
previsto no art. 57-B, da Lei 11.196/2005, sob pena de comprometimento da
implementação e desenvolvimento de projetos da indústria Química Renovável.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 681, de 2015
Autor

Dep.
1.

Supressiva

Página

Nº do prontuário

- Democratas/__
2.

Substitutiva

Artigo

3.

Modificativa

4.

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

X

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo global

Alínea

Acresça-se ao art. 4º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterada
por esta MP, o seguinte § 9º:
“Art. 4º .........................................................................................................
....................................................................................................................
§ 9º O empregador deverá afixar no sítio da empresa na rede mundial de
computadores e em quadro de avisos, de fácil consulta a todos os empregados,
relação das taxas de juros e demais encargos financeiros praticados em todos os
contratos firmados entre instituições consignatárias e empregados contratantes.”

JUSTIFICATIVA
Esta emenda visa a tornar conhecidas as taxas de juros e demais encargos
financeiros praticados entre as instituições consignatárias e os empregados de
determinada empresa. A medida pretende permitir que, a partir do conhecimento das
taxas praticadas, o empregado possua mais argumentos na negociação direta com as
instituições consignatárias.
A ampla divulgação das taxas praticadas amplia os horizontes de negócio dos
empregados, de forma que esses possam optar por contratar instituições outras, não
participantes de acordos prévios com o empregador.

PARLAMENTAR
Dep. _______________
Democratas/__
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

Data

Medida Provisória nº 681, de 2015
autor

Nº do prontuário

Dep. Mendonça Filho – Democratas/PE
1 Supressiva

Página

2015:

2. Substitutiva

Artigo

3. Modificativa

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

4. X Aditiva

Inciso

5. Substitutiva global

alínea

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 681, de

Art.X A Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 8º...................................................................................................................
...............................................................................................................................
III – zero por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo reduzir de um por cento (1%) para zero
(0%) a alíquota da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incidente sobre as receitas
correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas pelas pessoas
jurídicas de direito público interno.
O Pacto Federativo ou Federalismo Fiscal está definido na nossa Carta Magna
de 1988 e delimita as competências tributárias dos entes da Federação, bem como os
respectivos encargos e serviços pelos quais possuem responsabilidades privativas,
comuns ou concorrentes.
Devido ao Pacto Federativo, cada ente possui competências delimitadas na
geração de receitas, dotando-se de autonomia financeira e orçamentária. Além disso, é a
base para o mecanismo da repartição de tributos por eles arrecadados, como, por
exemplo, a sistemática dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios e os Fundos de incentivo ao desenvolvimento regional.
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Contudo, após anos de processos de desgastes econômicos e medidas
tributárias de desonerações pelo Governo Central, os Estados, DF e Municípios
amargaram um desequilíbrio nas suas contas. Como exemplo desse desgaste, podem-se
destacar as sucessivas desonerações do imposto sobre produtos industrializados (IPI),
que possui caráter extrafiscal, e que impactam diretamente nos repasses aos Estados e
Municípios. Nesse sentido, além da redução via desgastes econômicos (impactando as
receitas correntes arrecadadas), ainda arcam com a redução das transferências correntes
(FPE/FPM).
Trazendo o assunto para a emenda ora proposta, as receitas de PIS/Pasep
geradas pela incidência de 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas são exclusivamente da União, portanto,
não se sujeitam à repasses para os demais entes federados. Ora, mas parece que aqui a
lógica se inverteu. Por meio dessa tributação os entes menores estariam diante de uma
dificuldade ainda maior para sua geração própria de receitas, uma vez que os Estados,
DF e Municípios estariam repassando recursos para a União e que não serão
compartilhados posteriormente.
Dessa forma é notória a necessidade de se buscar medidas que possam reduzir
esse desequilíbrio crescente. Nesse sentido, propõe-se a presente emenda, como forma
de ajudar a desafogar as finanças dos demais entes.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o
benefício fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

PARLAMENTAR
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5. Substitutiva global
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A Lei nº 8.112, de 1990, modificada pelo art. 3º da Medida Provisória nº 681, de
2015, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 93 ...................................................................................................................
..................................................................................................................................
§8º Ressalvadas as cessões no âmbito do Poder Executivo, do Poder Legislativo
Federal e os casos previstos em leis específicas, a cessão será concedida pelo
prazo de até um ano, podendo ser prorrogado no interesse dos órgãos ou das
entidades cedentes e cessionários.
§9º A cessão no âmbito do Poder Legislativo Federal será por prazo
indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo pelos órgãos cedentes,
desde que informado ao órgão cessionário com antecedência mínima de 90
(noventa) dias.
§10. A cessão revogada nos termos do §9º deste artigo produzirá efeitos no prazo
de 90 (noventa) dias contados da publicação do ato no Diário Oficial da União.”
(NR)
JUSTIFICATIVA
A cessão é uma modalidade de afastamento temporário do servidor público que
possibilita exercer atividades em outro órgão (órgão cessionário) daquele em que fora
inicialmente lotado (órgão cedente).
Trata-se de um ato discricionário do órgão cedente e cessionário, razão pela qual é
imperioso que não existam regras de obrigatoriedade, mas sim de faculdade conforme a
conveniência e oportunidade do interesse publico.
Atualmente, é a lei nº 8.112, de 1990, cujo corpo normativo dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, que trata do afastamento do servidor para servir a outro Órgão ou Entidade.
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Acontece que essa norma silencia no que diz respeito ao prazo de cessão,
discriminando-o apenas no Decreto nº 4.050, de 2001, que dispõe que ressalvadas as cessões no
âmbito do Poder Executivo e os casos previstos em leis específicas, a cessão será concedida
pelo prazo de até um ano, podendo ser prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades
cedentes e cessionários.
Entraves são encontrados quando do momento da prorrogação da cessão no interesse
dos órgãos. Tal processo é moroso e acaba por envolver excessivo uso de recursos humanos
que já se encontram escassos nos diversos órgãos envolvidos. Esse processo acaba por gerar
desgastes desnecessários, bem como utilização desnecessária de material intelectual em
atividades repetitivas e não racionais.
Nesses moldes, seria muito mais eficiente a cessão por tempo indeterminado, com a
possibilidade de revogação do ato cessão a qualquer tempo, no interesse de qualquer um dos
órgãos, seja o cedente ou o cessionário.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância de que se reveste o regramento
proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

PARLAMENTAR
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A Lei nº 8.112, de 1990, modificada pelo art. 3º da Medida Provisória nº 681, de
2015, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 93 ...................................................................................................................
..................................................................................................................................
§8º A cessão do servidor público no âmbito dos Poderes da União será concedida
por prazo indeterminado.
§9º A cessão a que se refere o §8º deste artigo poderá ser revogada a qualquer
tempo, a critério dos órgãos cedentes, desde que informado ao órgão cessionário
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
§10. A cessão revogada nos termos do §9º deste artigo produzirá efeitos no prazo
de 90 (noventa) dias contados da publicação do ato no Diário Oficial da União.”
(NR)
JUSTIFICATIVA
A cessão é uma modalidade de afastamento temporário do servidor público que
possibilita exercer atividades em outro órgão (órgão cessionário) daquele em que fora
inicialmente lotado (órgão cedente).
Trata-se de um ato discricionário do órgão cedente e cessionário, razão pela qual é
imperioso que não existam regras de obrigatoriedade, mas sim de faculdade conforme a
conveniência e oportunidade do interesse publico.
Atualmente, é a lei nº 8.112, de 1990, cujo corpo normativo dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, que trata do afastamento do servidor para servir a outro Órgão ou Entidade.
Acontece que essa norma silencia no que diz respeito ao prazo de cessão,
discriminando-o apenas no Decreto nº 4.050, de 2001, que dispõe que ressalvadas as cessões no
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âmbito do Poder Executivo e os casos previstos em leis específicas, a cessão será concedida
pelo prazo de até um ano, podendo ser prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades
cedentes e cessionários.
Entraves são encontrados quando do momento da prorrogação da cessão no interesse
dos órgãos. Tal processo é moroso e acaba por envolver excessivo uso de recursos humanos
que já se encontram escassos nos diversos órgãos envolvidos. Esse processo acaba por gerar
desgastes desnecessários, bem como utilização desnecessária de material intelectual em
atividades repetitivas e não racionais.
Nesses moldes, seria muito mais eficiente a cessão por tempo indeterminado, com a
possibilidade de revogação do ato cessão a qualquer tempo, no interesse de qualquer um dos
órgãos, seja o cedente ou o cessionário.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância de que se reveste o regramento
proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

PARLAMENTAR
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Autor

Nº do Prontuário

Deputado ANTONIO BRITO – PTB/BA
1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

3. ____Modificativa 4. _X_Aditiva
Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
EMENDA
Inclua-se a onde couber:
“Art. XX. Fica reaberta, até 03 (três) meses após a publicação dessa Lei, a adesão ao Programa
de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que
Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde –
PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873/2013, devendo cumprir todos os requisitos previstos nos art.
23 a 42 da referida e seu regulamento.”

JUSTIFICAÇÃO
As santas casas, hospitais e entidades filantrópicas da área da saúde, mais de 2100 entidades de todo o País,
responsáveis por mais de 50% do atendimento prestado ao Sistema Único de Saúde – SUS, gerando mais de
500 mil empregos diretos, vem historicamente atravessando uma séria crise financeira, em grande parte, devido
a enorme defasagem dos repasses do SUS pelo pagamento dos serviços prestados por essas entidades. Esse
déficit implicou em dívidas tributárias e previdenciárias que as entidades não tinham como pagar. Sabedor
dessa situação, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.813/2013, do
Poder Executivo, que instituiu o PROSUS, concedendo moratória e anistia as dívidas tributárias e
previdenciárias dessas entidades, posteriormente foi transformado na Lei nº 12.873/2013.
Com a implantação do programa, inicialmente, estimava-se que mais de 500 entidades adeririam ao PROSUS,
no entanto, apenas 265 solicitaram adesão e somente 257 tiveram seus pedidos deferidos, ou seja, um pouco
mais da metade das entidades estimadas que participariam do programa. Tendo em vista o término do prazo
para adesão ao programa e a grande quantidade de entidades não contempladas por não conseguirem elaborar
um projeto a tempo, torna-se notória a necessidade da reabertura do programa para que as demais entidades
possam efetivamente sanar suas dívidas tributárias e previdenciárias.
PARLAMENTAR

Deputado Antonio Brito – PTB/BA
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Proposição
MP 681/2015
Autor

Dep. CÉSAR HALUM – PRB/TO

nº do prontuário

1.( ) Supressiva 2.( ) Substitutiva 3.( ) Modificativa 4.( X)Aditiva 5.( )Substitutivo global

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
EMENDA ADITIVA
Inclua-se o seguinte § 3º ao Art. 45 da Lein º 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
“Art. 45..........................................
§ 3º É vedada a administração celebrar contrato de exclusividade com instituições
financeiras para consignação em folha de pagamento de servidor”(NR)
JUSTIFICAÇÃO
Para justificar minha proposição, vou reproduzir aqui matéria do site da Empresa
Brasileira de Comunicações: EBC
“CADE VERIFICA SE BANCOS OFERECERAM CRÉDITO CONSIGNADO
COM EXCLUSIVIDADE
Criado em 09/06/15 13h07
Por Kelly Oliveira – Repórter da Agência Brasil
A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou seis processos
administrativos para apurar a existência de exclusividade na oferta de crédito consignado em contratos firmados por bancos
com órgãos da administração pública.
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Os bancos investigados são Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco, Banco do
Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e Banco de Brasília (BRB). A decisão foi publicada na edição hoje
(9) do Diário Oficial da União.
O Cade explica que crédito consignado é o ofertado diretamente à pessoa física por meio de
desconto em folha de pagamento das parcelas do saldo devedor. “Em casos em que há cláusula de
exclusividade, o cliente somente pode realizar a contratação do valor por meio de agências do banco que
possui a exclusividade com o órgão pagador. Os processos buscam avaliar se essa exigência tem potencial
de prejudicar a concorrência e os consumidores finais, que ficam impedidos de contratar com instituições
financeiras que apresentem melhores condições, como taxas de juros e prazos de pagamento mais
atrativos”, diz o Cade.
A investigação teve início em 2012, após o julgamento de Termo de Compromisso de Cessação
de Conduta (TCC) firmado entre o Cade e o Banco do Brasil. O banco se comprometeu a acabar com a
exigência de exclusividade em contratos com órgãos da administração pública para consignação em
pagamentos nos contracheques de servidores. Durante a negociação para a celebração do TCC, o BB alegou
que outros bancos estariam praticando a mesma conduta ilícita.
Após análise inicial, foram encontradas evidências de cláusulas de exclusividade na oferta de
crédito consignado em contratos firmados com órgão públicos pelos seis bancos, informa o Cade. Mesmo
nos casos em que a cláusula tenha sido revogada posteriormente, o Cade vai avaliar a ocorrência do ilícito
concorrencial durante o período em que o mecanismo esteve vigente.
Os bancos foram notificados e terão 30 dias para apresentar defesa, além de especificar e justificar
as provas que pretendem produzir.
O Cade informou ainda que a investigação de exclusividade do crédito consignado contra o
HSBC, Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Banco do Estado de Sergipe (Banese) e Banco do
Estado do Pará (Banpará) foi arquivada por falta de indícios de irregularidades.”

Nesse sentido solicito o apoio de meus nobres pares para evitar essa prática
de infração à livre concorrência
Sala da Comissão, em

Dep. CÉSAR HALUM
PRB/TO

de julho de 2015.
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CONGRESSO NACIONAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015.
Altera a Lei nº 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, e a Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, para dispor sobre
desconto em folha de valores destinados
ao pagamento de cartão de crédito.

EMENDA Nº
Acrescente o seguinte artigo à MP 681/2015:
“Art. 1º-A Fica instituído o Programa de Renegociação de
Dívidas com os seguintes objetivos:
I - favorecer a recuperação econômico-financeira das pessoas
físicas.
II - estimular o consumo, com geração de empregos.
III - fomentar a negociação entre consumidores e instituições
financeiras.
§1º

Poderão aderir ao PRD as pessoas físicas que se

encontrarem em situação de dificuldade econômico-financeira,
nas condições e forma estabelecidas em ato do Poder Executivo
federal.
§2º Ato do Poder Executivo federal deverá dispor sobre prazos,
juros e demais encargos para facilitar a quitação de empréstimos
e dívidas pessoais.” (NR)
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JUSTIFICATIVA
Com a economia em crise, o endividamento tem deixado de
ser apenas questão de falta de organização. Muitas pessoas têm se
endividado por falta de dinheiro, seja porque os salários estão atrasados ou
porque foram demitidas.
Segundo pesquisa encomendada pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil), feita em 27 capitais, entre 1º e 8 de fevereiro de
2015, o consumidor brasileiro inadimplente deve, em média, R$ 21.676, já
incluindo as multas e taxas cobradas pelo atraso, o que representa 768%
da renda familiar mensal dos entrevistados nesta situação, que é R$ 2.822,
de acordo com pesquisa encomendada.
O levantamento mostra que o brasileiro inadimplente está
com o nome sujo há cerca de dois anos. Ele deve, em média, para 3,7
empresas, e contraiu as dívidas por meio de cartão de crédito e de lojas. O
valor atual das dívidas é, em média, 70% maior que o seu valor inicial, que
era R$ 12.776 (453% da renda familiar).
A presente emenda tem por objetivo instituir o Programa de
Renegociação de Dívidas com o objetivo de favorecer a recuperação
econômico-financeira das pessoas físicas e estimular o consumo, com
geração de empregos.
Num momento econômico difícil no País, o Governo lança
uma Medida Provisória preocupada apenas com o sistema financeiro. A
aprovação desta emenda é de grande justiça para milhões de brasileiros.
Clamo ao apoio dos nobres pares para aprovação desta emenda.
Sala das Sessões, em 16 de julho de 2015.

Deputado TENENTE LÚCIO
PSB/MG
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se o seguinte artigo na Medida Provisória nº 681, de 10 de
julho de 2015, onde couber:
“Art. As taxas de juros cobradas em empréstimos concedidos
nas modalidades de cartão de crédito e de cheque especial não
poderão exceder em duas vezes e meia a taxa Selic.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 681, de 10 de julho de 2015,
busca aliviar o cliente bancário de taxas de juros mais altas. Ao adicionar
margem de 5% para a consignação em folha de pagamento de créditos
concedidos na modalidade do cartão de crédito, permite que o devedor
substitua dívidas de custo mais elevado para o crédito consignado, que
apresenta algumas das menores taxas de juros.
Entendemos oportuno ampliar os benefícios provenientes da
MPV não apenas para os tomadores pessoas físicas com vínculo
empregatício, mas também para pessoas jurídicas e para os trabalhadores
autônomos, cujas operações de crédito também são relevantes para o nível de
atividade de nossa economia.
Para tanto, propomos o estabelecimento de um limite, que é
bastante amplo em termos internacionais, à cobrança de juros praticados nas
modalidades do cartão de crédito e do cheque especial, que também são
exorbitantes. De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, os
juros cobrados no cheque especial estão, em média, na faixa de 211% ao ano
para pessoa jurídica, e de 232% para pessoa física.
No cartão de crédito, as taxas chegam a ser mais altas ainda,
atingindo a média de 360% ao ano para as concessões a pessoas físicas, e de
la2015-07235
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220% para empresas. Hoje, no cartão de crédito, que é muito utilizado para as
compras rotineiras das famílias brasileiras, vê-se o consumidor pagando, com
juros, em pouquíssimo tempo, o mesmo valor do produto.
A contenção das taxas de juros estratosféricas que caracterizam o
mercado de crédito do País atuará para recuperar a capacidade de consumo
real da população e o potencial dinamizador da economia derivado da
demanda doméstica, com efeito positivo sobre o investimento e a oferta, que
também contará com juros menores à pessoa jurídica.
Ao final, o próprio sistema financeiro nacional será beneficiado
de nossa proposta, já que ocorrerá a ampliação da população com potencial de
contratação de crédito, diante de taxas mais adequadas à capacidade de
geração de renda da economia doméstica.
Tendo em vista o exposto, conto com o apoio de meus ilustres
pares para a aprovação de tão importante matéria.

Sala da Comissão,
Senador ZEZÉ PERRELLA
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data:30/09/1999
Autor:
Dr
:

1.

N.º Prontuário:

Supressiva

Página: 2

Proposição: Medida Provisória N.º 681/2015

2.

Substitutiva

Arts.: 1º

3.

Modificativa

4. X Aditiva

Parágrafos:

5.

Substitutiva/Global

Inciso:

Alínea:

TEXTO/ JUSTIFICATIVA

Alterem-se os art. 1º e 2° da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015,
para a seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1º ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
§ 5º A soma das taxas de juros reais com os demais encargos contratuais cobrados
nas operações de crédito previsto no caput deste artigo não poderá ser superior a
doze por cento ao ano.

JUSTIFICATIVA
A MP possibilita o desconto de 5% com dívidas com cartão de crédito em
folha de pagamento, contudo esqueceu-se de prever o desconto da dívida principal eis que a
administradora de cartão de crédito tem as maiores taxa de juros. O juro médio cobrado por
cartão de crédito chega a 12,34% ao mês (maio/2015), equivalente a 304,03% ao ano de.
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
A presente emenda visa limitar a cobrança de juros aviltantes das operações
de crédito na modalidade de desconto em folha de pagamento, a fim de preservar a
proteção ao salário do trabalhador brasileiro.
É esse o argumento que justificam a aceitação desta emenda, resultante de
valiosa contribuição da combativa Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC).

Deputado Heitor Schuch
PSB/RS
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data:30/09/1999
Autor:
Dr
:

1.

N.º Prontuário:

Supressiva

Página: 2

Proposição: Medida Provisória N.º 681/2015

2.

Substitutiva

Arts.: 1º

3. X Modificativa

4.

Aditiva

Parágrafos:

5.

Substitutiva/Global

Inciso:

Alínea:

TEXTO/ JUSTIFICATIVA
Altere-se o art. 1º da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015, para a
seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º .....................................................................................................
.................................................................................................................
§ 2º Deverão as entidades sindicais do sistema confederativo, sem ônus
para os empregados, firmar, com instituições consignatárias, acordo que
defina condições gerais e demais critérios a serem observados nas
operações de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil que venham a ser realizadas com seus representados.
...................................................................................”.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a proteger o trabalhador, elo mais fraco nas
relações trabalhistas, de decisões arbitrárias ao determinar a que as entidades sindicais do
sistema confederativo possam firmar, com as instituições consignatárias, acordo que defina
condições gerais e demais critérios a serem observados nas operações de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil que venham a ser realizadas
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com seus representados.
É esse o argumento que justificam a aceitação desta emenda, resultante de
valiosa contribuição da combativa Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC).

Deputado Heitor Schuch
PSB/RS
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Autor:
Dr
:

1.

N.º Prontuário:

Supressiva

Página: 3

Proposição: Medida Provisória N.º 681/2015

2.

Substitutiva
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Arts.: 1º e 2º
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Substitutiva/Global

Inciso:

Alínea:

TEXTO/ JUSTIFICATIVA
Alterem-se os art. 1º e 2° da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015, para a
seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º .....................................................................................................
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo
contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de trinta por cento, sendo cinco por cento destinados
exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito.
................................................................................................................”

“Art. 2º .....................................................................................................
.................................................................................................................
§ 2º ...........................................................................................................
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I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a trinta por
cento da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo
cinco por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito; e
.....................................................................................”

“Art. 6º .....................................................................................................
.............................................................................................
§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão
ultrapassar o limite de trinta por cento do valor dos benefícios, sendo cinco
por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito.
...................................................................................”

Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 115. ......................................................................
.............................................................................................
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas,
quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta por
cento do valor do benefício, sendo cinco por cento destinados
exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito.
...................................................................................”
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JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a proteger o caráter alimentar do salário, da pensão
e da aposentadoria ao suprimir o aumento proposto pela Medida Provisória da porcentagem
a ser descontada do trabalhador, aposentado ou pensionista para o pagamento de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, públicas e
privadas.
É esse o argumento que justificam a aceitação desta emenda, resultante de
valiosa contribuição da combativa Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC).

Deputado Heitor Schuch
PSB/RS
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Data:30/09/1999
Autor:
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Proposição: Medida Provisória N.º 681/2015
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Arts.: 1º
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Parágrafos:

5.

Substitutiva/Global
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Alínea:

TEXTO/ JUSTIFICATIVA
Acrescente-se no art. 1º da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015, a
seguinte redação:
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º .....................................................................................................
.................................................................................................................
§ 5º É vedado o desconto previsto no § 1º deste artigo quando os descontos
compulsórios excederem a cinquenta por cento da remuneração do
empregado;
§ 6º São descontos compulsórios os efetuados a título de:
I – Contribuição da Previdência Social;
II – Imposto de Renda retido da fonte;
III – Contribuição ou mensalidade sindical;
IV – Desconto por decisão judicial;
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JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a proteger o caráter alimentar do salário. Para tanto
proíbe o desconto para pagamento de empréstimo consignado, quando houver descontos
compulsórios que exceder a cinquenta por cento de sua remuneração.
É esse o argumento que justificam a aceitação desta emenda, resultante de
valiosa contribuição da combativa Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC).

Deputado Heitor Schuch
PSB/RS
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ETIQUETA
CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
14/07/2015

Medida Provisória nº 681 de 2015

Autor
Deputado MANOEL JUNIOR– PMDB/PB
Página

Artigo
Parágrafo
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

nº do prontuário

Inciso

alínea

Inclua-se onde couber:

Art. xx. A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º............................................................................
.........................................................................................................
§ 9º Para efeito da habilitação para efetuar consignações
na folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho, os planos de benefícios de caráter
previdenciário e de seguro de pessoas e as operações financeiras
com participantes, assistidos e segurados contratadas junto a
entidades abertas de previdência complementar e seguradoras de
pessoas e previdência equiparam-se às operações de empréstimos,
de financiamentos e de arrendamento mercantil contratadas junto a
instituições financeiras e sociedades de arrendamento.” (NR)
“Art. 6º............................................................................
.........................................................................................................
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§ 7º Para efeito da habilitação para efetuar consignações
na folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do
caput deste artigo, combinado com o art. 1º desta Lei, os planos de
benefícios de caráter previdenciário e de seguro de pessoas e as
operações financeiras com participantes, assistidos e segurados
contratadas junto a entidades abertas de previdência complementar
e seguradoras de pessoas e previdência equiparam-se às operações
de empréstimos, de financiamentos e de arrendamento mercantil
contratadas junto a instituições financeiras e sociedades de
arrendamento.” (NR)
Art. xx. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 115........................................................................
.........................................................................................................
VI – pagamento, quando expressamente autorizado pelo
beneficiário, até o limite de trinta por cento do valor de benefício,
de:
a)

empréstimos,

financiamentos

e

operações

de

arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas; e
b) planos de benefícios de caráter previdenciário e de
seguro de pessoas e as operações financeiras com participantes,
assistidos e segurados contratados junto a entidades abertas de
previdência complementar e seguradoras de pessoas e previdência.
..............................................................................................” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A fim de resguardar o cumprimento das obrigações relativas
a planos de previdência complementar e seguro de pessoas e com o intuito de
evitar o superendividamento dos consumidores bancários, estamos propondo
essa emenda com o acréscimo de previsões sobre a sua consignação em folha
de pagamento na Lei n.º 10.820, de 2003, que regula a consignação nas folhas
de empregados celetistas e aposentados e pensionistas do Regime Geral de
Previdência Social, e na Lei n.º 8.213, de 1991, que trata da consignação em
folha de beneficiários de aposentadorias e pensões do Regime Geral de
Previdência Social.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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Proposição

Medida Provisória nº 681/ 2015
Autor

Nº Prontuário

DEPUTADO MANOEL JUNIOR- PMDB/PB
1

Supressiva

Página

2.

Substitutiva

3

Artigos

Modificativa

Parágrafos

4.X Aditiva

5.

Inciso

Substitutivo Global

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
Art. XX - O sujeito passivo da obrigação referente a tributos de
competência da União, vencida até 31 de dezembro de 2013 poderá liquidar o
débito mediante compensação com créditos contra a União, de que for titular
originário ou por aquisição de terceiros, observado o seguinte:
I – a compensação, que extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos compensados, bem como:
a) No caso de transferência de créditos de terceiros para compensação
de obrigações vencidas até 31 de dezembro de 2013 as declarações de
compensação de que trata esse inciso, para efeito de controle, deverão ser
acompanhados dos títulos de transferência de titularidade dos créditos, entre
cedentes e cessionários.
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II – excetuando-se os créditos de que cogita a Lei nº 1.474, de 26 de
novembro de 1951, e a Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956, não
poderão ser objeto de compensação:
a)

Os créditos representados por títulos públicos;

b)

O débito que já tenha sido objeto de compensação não

homologada, exceto se a compensação tiver sido efetuada com base
no previsto nesta Lei ou que venha a ser autorizada por força da
prerrogativa prevista no Art. 7º;
c)

O valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já

indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – SRFB, exceto se o pedido se referir a créditos, cuja
autorização de compensação esteja prevista nesta Lei ou que venha a
ser autorizada por força da prerrogativa prevista no Art. 7º;
III – poderão ser compensados os débitos relativos a tributos e
contribuições que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para a inscrição em Dívida Ativa da União;
IV – na hipótese do inciso anterior, caso a cobrança já tenha sido
ajuizada, a compensação somente poderá se efetuada se o contribuinte
suportar o pagamento da verba de sucumbência decorrente da extinção do
processo em virtude da compensação à razão de um por cento do valor do
débito consolidado, desde que o juízo não estabeleça outro montante;
V – Quaisquer créditos apurados por contribuintes que tenham optado
por Programas de Recuperação Fiscal ou que possuam dívidas submetidas a
parcelamento normal devem, primeiramente, ser compensados com dívidas
habilitadas nesses programas ou parceladas, vedada qualquer compensação
com tributos correntes e transferência para terceiros para efeito do disposto
no art. 1º, enquanto houver dívidas submetidas a regime especial de
pagamento, revogada qualquer disposição de lei em contrário.
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§1º. Não se incluem entre as obrigações previstas no caput, as dívidas
do sujeito passivo relativas ao Imposto sobre Produtos Industrializados,
incidentes sobre bebidas e cigarros, bem com, o Imposto Sobre Operações
Financeiras (IOF) e as Contribuições no Domínio Econômico.
§2º. Também não se incluem entre as obrigações previstas no caput,
as dívidas do sujeito passivo submetidas a multa agravada em decorrência da
prática de atos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de
novembro de 1964, até que a decisão administrativa ou judicial, transitada em
julgado, revogue sua imputação.
Art. XX - O deságio correspondente à diferença entre o valor do débito
e o custo de aquisição de direitos de creditos contra a União, referidos no Art.
1º, cedidos por terceiros e utilizados na compensação, não integrarão o lucro
real da pessoa jurídica, sujeitando-se à incidência do imposto sobre a renda à
alíquota de 15% (quinze por cento).
§1º. No caso de compensação efetuada por pessoa física, o deságio
ficará sujeito à incidência exclusiva do imposto sobre a renda à alíquota de
15% (quinze por cento).
§2º. Para efeito deste artigo, considera-se auferida a receita
correspondente ao deságio no mês em que ocorrer a homologação da
compensação.
Art. XX - O ganho ou a perda de capital decorrente da cessão dos
direitos de crédito contra a União, referidos no Art. 1º, não integrará o lucro
real da pessoa jurídica.
§1º. A perda de capital a que se refere o caput não poderá ser
compensada com nenhum tipo de receita, rendimento ou ganho de capital
auferido pelo contribuinte.

1249

1250 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

§2º. É vedado o pagamento do imposto de que trata este artigo
mediante compensação com os créditos a que se refere o Art. 1º e Art. 7º ou
qualquer outro, independentemente de sua procedência.
Art. XX - O ganho de capital a que se refere o Art. 3º sujeitar-se-á à
incidência do imposto de forma exclusiva.
Art. XX - O imposto sobre a renda a que se referem os Arts. 2º e 3º
serão pagos em parcela única, até o último dia útil do mês subsequente
àquele em que ocorrer a homologação da compensação ato este praticado
sob condição resolutiva de comprovação de pagamento em DARF distinto e
separado dos demais tribunais a serem pagos pelo contribuinte.
§ Único – A Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB deverá
instituir códigos específicos para o pagamento dos tributos a que se refere o
caput.
Art. XX – O disposto nos Arts. 1º a 5º, a critério do Poder Executivo,
poderá ser aplicado, também, em relação aos débitos do contribuinte para
com o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
Art. XX - Além dos créditos de que cogita a Lei nº 1.474, de 26 de
novembro de 1951, e a Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956, previstos
nesta Lei para a compensação de dívidas tributárias vencidas até 31 de
dezembro de 2013, fica o Poder Executivo autorizado a estender, a qualquer
espécie de obrigação da União, poder liberatório para dividas tributárias de
sua competência, relativas a tributos e contribuições para o Instituto Nacional
da Seguridade Social – INSS, na forma que estabelecer e a seu critério.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem como objetivo permitir aos contribuintes,
com débitos relativos a tributos de competência da União, que possam liquida-los
ou amortiza-los, mediante compensação com créditos, contra a própria União, de
que sejam titulares originários ou por aquisição de terceiros.
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Atualmente a legislação em vigor permite apenas a compensação de
débitos tributários, vencidos e vincendos, com créditos de titularidade do
contribuinte, entretanto veda a transferência de creditos para terceiros, como
também veda sua utilização para compensação de dívidas submetidas a
parcelamentos especiais ou normais.
Essa vedação, contida na legislação em vigor, faz com que os
créditos a rigor, somente possam ser compensados com tributos correntes, o que
prejudica a realização orçamentária. Essa emenda resolve essa distorção, e, ao
mesmo tempo, garante que o Estado honre, perante os contribuintes, suas próprias
dívidas, sem reflexo na realização do orçamento.
Além disso, e mais importante, é que possibilita a realização de
receita extraordinária de imenso valor, que gerará recursos que poderão ser
utilizados a livre escolha do Poder Executivo, nas três esferas de governo, ao
mesmo tempo desafoga as empresas devedoras. Isso porque a autorização para
as transferências de creditos para terceiros, ocorrerão somente para compensar
débitos vencidos até 31 de dezembro de 2013, o que inibe a utilização, desses
mesmos creditos com dividas correntes do cedente.
Importante ressaltar que essas transferências ocorrem sempre com
deságio, que favorece o cessionário, estabelecendo que essas diferenças de valor,
na pessoa do cessionário serão submentidas a tributação exclusiva e na pessoa do
cedente não produzirão nenhum reflexo na apuração do seu lucro real, regramento
esse que garante a realização da receita extraordinária, tanto para União, quanto
para as demais unidades federadas, visto que a tributação se dará pelo Imposto
sobre Renda, que possui regra constitucional de participação de estados e
municípios.
Essa proposta contempla ainda a utilização de créditos não
alcançados pela decadência cobrados como adicional restituível do IR, desde que
a compensação se faça com débitos de seu titular ou de terceiros vencidos até 31
de dezembro de 2013, ainda que submetidos ao Programa de Recuperação Fiscal
ou parcelamentos especiais, permitindo que o Governo, ao mesmo tempo que
honre dívidas passadas, gere receita adicional de impostos, sem comprometer a
realização do orçamento corrente.
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Essa emenda visa, prioritariamente, permitir que os créditos
tributários sejam compensados com dívidas submetidas a parcelamentos
especiais. Isso porque atualmente só permite compensar com dívidas correntes e
veda a compensação com dividas submetidas a parcelamento especiais o que se
constitui flagrante distorção do sistema.
Por outro lado essa vedação de créditos tributários com débitos
tributários de terceiros somente tem sentido quando se trata de tributos correntes,
isso porque o governo não paga ou deixa de receber. Entretanto, se o crédito de
terceiros é utilizado para compensar dívidas submetidas a parcelamentos
especiais, dado os prazos alongados para solver a dívida, sua utilização se mostra
bastante lúcida para a proteção do orçamento. Por estas razões, pedimos o apoio
dos nossos pares para aprovação dessa emenda.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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Inclua-se onde couber:
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguinte alteração:
“Art. 6º ..........................................................................................
..................................................................................................... (NR)
§ 7º Além dos descontos previstos no caput deste artigo, combinado com o art.
1º desta Lei, os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar, também, os valores concernentes a prêmios para
seguro de vida, contribuições para planos de previdência complementar aberta e
empréstimos realizados com participantes, assistidos e segurados contratados junto a
seguradoras de vida e previdência e entidades abertas de previdência complementar, este
último equiparado ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedida por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil.”
alteração:

Art. 2º A lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
Art. 115 .....................................................................................
...............................................................................................(NR)

VII – pagamento de prêmios para seguro de vida, contribuições para planos de
previdência complementar aberta e empréstimos realizados com participantes, assistidos e
segurados, em favor de seguradoras de vida e previdência e entidades abertas de previdência
complementar, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta por
cento do valor do benefício, observadas as normas editadas pelo INSS.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O art. 1º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, habilitou as
instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil a consignar em folha de
pagamento os valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações
de arrendamento mercantil concedido a empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943.
O art. 6º, por sua vez, faculta aos titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) a proceder os descontos referidos no art. 1º, bem como autorizar que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios proceda da mesma forma.
O art. 115 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, habilitou as instituições
financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil a consignar em folha de pagamento
os valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil concedido a titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social, quando expressamente autorizado pelo beneficiário.
Por razões desconhecidas, as entidades abertas de previdência complementar
e as seguradoras de vida e previdência não foram contempladas nas referidas legislações.
Ora, essas entidades estão plenamente integradas à economia nacional e constituem uma
sólida fonte de poupança, a ser investida no desenvolvimento nacional e na geração de
empregos. Ademais, elas integram o Sistema Financeiro Nacional e estão autorizadas a
operar com empréstimos e planos de benefícios de renda e de riscos, sendo que esses
últimos destinam-se à cobertura por invalidez, ou por morte natural ou acidental. Portanto,
são planos plenamente compatíveis com os interesses dos aposentados e pensionistas do
INSS.
É inteiramente legítimo que as consignações requeridas sejam garantidas
pela possibilidade de desconto em folha. Convém notar que o Decreto nº 6.386, de 29 de
fevereiro de 2008, que disciplina as consignações no âmbito do Poder Executivo da União,
ex., permite que as entidades abertas de previdência complementar e as seguradoras de vida
e previdência efetuem descontos concernentes a planos previdenciários, seguros de vida e
empréstimos pessoais na folha de pagamento dos servidores e pensionistas do referido
Poder. Por conseguinte, os descontos em folha por essas entidades já são uma prática
consagrada e não há motivo para que não seja estendida aos beneficiários do INSS.
Vale destacar que para efeito de recolhimento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, estabelecido na Medida Provisória nº 675, o tratamento dispensado
pelo Governo Federal para as Instituições Financeiras e Bancárias e para as Seguradoras de
Vida e Previdência e as Entidades Abertas de Previdência Complementar é isonômico,
entretanto, se mantida a recusa do ingresso das Seguradoras de Vida e Previdência e das
Entidades Abertas de Previdência Complementar no rol das empresas autorizadas a
consignar em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, pleiteada através
da MP 668/2015, esta redundará em tratamento não isonômico, infringindo os princípios
da isonomia, igualdade, impessoalidade, legalidade e universalidade, e da ordem
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econômica que prevê como “princípio fundamental” a “livre iniciativa” e “livre
concorrência”, todos com fulcro na Constituição Federal.
É importante ressaltar que, independentemente da quantidade de
consignatárias autorizadas a efetuar descontos na folha de pagamento de aposentados e
pensionistas do INSS, a renda familiar dos beneficiários não ficará comprometida, pois,
como dispõe a legislação em vigor, os descontos em comento não podem exceder o limite de
30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelos consignantes.
Além do acima exposto, há que se ressaltar que não haverá nenhum custo
para a União, vez que os custos com o processamento das consignações são cobertos pelas
entidades autorizadas a operar e, na totalidade dos entes públicos onde podem ser
consignados descontos facultativos, as despesas com a folha de pagamento, incluindo o
processamento das referidas consignações, são significativamente inferiores aos valores
arrecadados das entidades consignatárias. O superávit, via de regra, é aplicado na aquisição
de novos equipamentos e na qualificação da mão de obra.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR – PMDB/PB
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Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º ...................................................................................................................
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, desprezadas para esse fim as
consignações compulsórias e quaisquer outras voluntárias, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta e cinco por cento, sendo cinco
por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento destinados
exclusivamente para as demais modalidades de operações de crédito
previstas no caput.
......................................................................................................................" (NR)
§ 5º. O desconto de que trata o §1º não está sujeito a limites legais para
compensação
§ 6º É vedada a utilização do cartão de crédito em relação ao qual será
procedido o desconto previsto no caput para saque de valores em
espécie.
Art. 1º-A. Nas operações de cartão de crédito em relação ao qual venha a
ocorrer o desconto previsto no artigo anterior serão observados os
seguintes requisitos:
I - o número de pagamentos da dívida não poderá exceder sessenta
parcelas mensais e sucessivas;
II - o pagamento efetuado mediante consignação deve ser suficiente, no
mínimo, para liquidação dos juros remuneratórios e amortização de parte
do principal do saldo devedor da fatura;
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III - a instituição financeira deverá encaminhar mensalmente ao empregado
fatura com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o
valor de cada operação e estabelecimento onde foram efetivadas, bem
como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas;
IV - caso o valor consignado junto à remuneração disponível seja
insuficiente para quitação total do valor utilizado no período, a fatura a que
se refere o inciso anterior deve indicar, com destaque, os meios pelos
quais o empregado poderá pagar a diferença; e
V - o empregado poderá, a qualquer tempo, e independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
podendo ser mantidos os descontos consignados junto à sua
remuneração disponível, observados os termos do contrato firmado entre
as partes e o limite estabelecido nesta Lei, até a integral liquidação do
saldo devedor.
"Art. 2º ....................................................................................................................
§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação
dos descontos ou da retenção permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a trinta e cinco
por cento da remuneração disponível, conforme definido em regulamento,
sendo cinco por cento destinados exclusivamente para a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento
destinados exclusivamente para as demais modalidades de operações de
crédito previstas no caput; e
"Art.6º .....................................................................................................................
§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão
ultrapassar o limite de trinta e cinco por cento do valor dos benefícios, sendo
cinco por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento destinados
exclusivamente para as demais modalidades de operações de crédito
previstas no caput.
.............................................................................................." (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 115.............................................................................................
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando
expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta e cinco por
cento do valor do benefício, sendo cinco por cento destinados exclusivamente
para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e
trinta por cento destinados exclusivamente para as demais modalidades
de operações de crédito previstas no caput.
....................................................................................................................." (NR)
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§ 3º - É vedada a utilização do cartão de crédito, em relação ao qual venha
a ocorrer o desconto previsto nesta lei, para saque de valores em espécie.
Art. 115-A. Nas operações de cartão de crédito descritas no artigo anterior
serão observados os seguintes requisitos:
I - o número de pagamentos da dívida não poderá exceder sessenta
parcelas mensais e sucessivas;
II - o pagamento efetuado mediante consignação deve ser suficiente, no
mínimo, para liquidação dos juros remuneratórios e amortização de parte
do principal do saldo devedor da fatura;
III - a instituição financeira deverá encaminhar mensalmente ao
beneficiário fatura com descrição detalhada das operações realizadas,
onde conste o valor de cada operação e estabelecimento onde foram
efetivadas, bem como o número de telefone e o endereço para a solução
de dúvidas;
IV - caso o valor consignado junto à remuneração disponível seja
insuficiente para quitação total do valor utilizado no período, a fatura a que
se refere o inciso anterior deve indicar, com destaque, os meios pelos
quais o beneficiário poderá pagar a diferença.
V - o beneficiário poderá, a qualquer tempo, e independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
podendo ser mantidos os descontos consignados junto à sua
remuneração disponível, observados os termos do contrato firmado entre
as partes e o limite estabelecido nesta Lei, até a integral liquidação do
saldo devedor.
Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 45. .................................................................................................................
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição
de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1º não excederá trinta
e cinco por cento da remuneração mensal, sendo cinco por cento reservados
exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito e trinta por cento destinados exclusivamente para as demais
modalidades de operações de crédito previstas no caput " (NR)
§ 3º - É proibida a utilização do cartão de crédito, em relação ao qual
venha a ocorrer o desconto previsto nesta lei, para saque de valores em
espécie.
Art. 45-A. Nas operações de cartão de crédito descritas no artigo anterior
serão observados os seguintes requisitos:
I - o número de pagamentos da dívida não poderá exceder sessenta
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parcelas mensais e sucessivas;
II - o pagamento efetuado mediante consignação deve ser suficiente, no
mínimo, para liquidação dos juros remuneratórios e amortização de parte
do principal do saldo devedor da fatura;
III - a instituição financeira deverá encaminhar mensalmente ao servidor
fatura com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o
valor de cada operação e estabelecimento onde foram efetivadas, bem
como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas;
IV - caso o valor consignado junto à remuneração disponível seja
insuficiente para quitação total do valor utilizado no período, a fatura a que
se refere o inciso anterior deve indicar, com destaque, os meios pelos
quais o servidor poderá pagar a diferença.
V - o servidor poderá, a qualquer tempo, e independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
podendo ser mantidos os descontos consignados junto à sua
remuneração disponível, observados os termos do contrato firmado entre
as partes e o limite estabelecido nesta Lei, até a integral liquidação do
saldo devedor.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Assinatura

1260 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 681
00040

ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

MEDIDA PROVISÓRIA 681 de 2015
AUTOR

1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

Nº
PRONTUÁRIO

TIPO
3 ( x) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º ...................................................................................................................
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, desprezadas para esse fim as
consignações compulsórias e quaisquer outras voluntárias, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta e cinco por cento, sendo cinco
por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento destinados
exclusivamente para as demais modalidades de operações de crédito
previstas no caput.
......................................................................................................................" (NR)
§ 5º. O desconto de que trata o §1º não está sujeito a limites legais para
compensação
§ 6º É vedada a utilização do cartão de crédito em relação ao qual será
procedido o desconto previsto no caput para saque de valores em
espécie.
Art. 1º-A. Nas operações de cartão de crédito em relação ao qual venha a
ocorrer o desconto previsto no artigo anterior serão observados os
seguintes requisitos:
I - o número de pagamentos da dívida não poderá exceder sessenta
parcelas mensais e sucessivas;
II - o pagamento efetuado mediante consignação deve ser suficiente, no
mínimo, para liquidação dos juros remuneratórios e amortização de parte
do principal do saldo devedor da fatura;
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III - a instituição financeira deverá encaminhar mensalmente ao empregado
fatura com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o
valor de cada operação e estabelecimento onde foram efetivadas, bem
como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas;
IV - caso o valor consignado junto à remuneração disponível seja
insuficiente para quitação total do valor utilizado no período, a fatura a que
se refere o inciso anterior deve indicar, com destaque, os meios pelos
quais o empregado poderá pagar a diferença; e
V - o empregado poderá, a qualquer tempo, e independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
podendo ser mantidos os descontos consignados junto à sua
remuneração disponível, observados os termos do contrato firmado entre
as partes e o limite estabelecido nesta Lei, até a integral liquidação do
saldo devedor.
"Art. 2º ....................................................................................................................
§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação
dos descontos ou da retenção permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a trinta e cinco
por cento da remuneração disponível, conforme definido em regulamento,
sendo cinco por cento destinados exclusivamente para a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento
destinados exclusivamente para as demais modalidades de operações de
crédito previstas no caput; e
"Art.6º .....................................................................................................................
§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão
ultrapassar o limite de trinta e cinco por cento do valor dos benefícios, sendo
cinco por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento destinados
exclusivamente para as demais modalidades de operações de crédito
previstas no caput.
.............................................................................................." (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 115.............................................................................................
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando
expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta e cinco por
cento do valor do benefício, sendo cinco por cento destinados exclusivamente
para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e
trinta por cento destinados exclusivamente para as demais modalidades
de operações de crédito previstas no caput.
....................................................................................................................." (NR)
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§ 3º - É vedada a utilização do cartão de crédito, em relação ao qual venha
a ocorrer o desconto previsto nesta lei, para saque de valores em espécie.
Art. 115-A. Nas operações de cartão de crédito descritas no artigo anterior
serão observados os seguintes requisitos:
I - o número de pagamentos da dívida não poderá exceder sessenta
parcelas mensais e sucessivas;
II - o pagamento efetuado mediante consignação deve ser suficiente, no
mínimo, para liquidação dos juros remuneratórios e amortização de parte
do principal do saldo devedor da fatura;
III - a instituição financeira deverá encaminhar mensalmente ao
beneficiário fatura com descrição detalhada das operações realizadas,
onde conste o valor de cada operação e estabelecimento onde foram
efetivadas, bem como o número de telefone e o endereço para a solução
de dúvidas;
IV - caso o valor consignado junto à remuneração disponível seja
insuficiente para quitação total do valor utilizado no período, a fatura a que
se refere o inciso anterior deve indicar, com destaque, os meios pelos
quais o beneficiário poderá pagar a diferença.
V - o beneficiário poderá, a qualquer tempo, e independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
podendo ser mantidos os descontos consignados junto à sua
remuneração disponível, observados os termos do contrato firmado entre
as partes e o limite estabelecido nesta Lei, até a integral liquidação do
saldo devedor.
Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 45. .................................................................................................................
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição
de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1º não excederá trinta
e cinco por cento da remuneração mensal, sendo cinco por cento reservados
exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito e trinta por cento destinados exclusivamente para as demais
modalidades de operações de crédito previstas no caput " (NR)
§ 3º - É proibida a utilização do cartão de crédito, em relação ao qual
venha a ocorrer o desconto previsto nesta lei, para saque de valores em
espécie.
Art. 45-A. Nas operações de cartão de crédito descritas no artigo anterior
serão observados os seguintes requisitos:
I - o número de pagamentos da dívida não poderá exceder sessenta
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parcelas mensais e sucessivas;
II - o pagamento efetuado mediante consignação deve ser suficiente, no
mínimo, para liquidação dos juros remuneratórios e amortização de parte
do principal do saldo devedor da fatura;
III - a instituição financeira deverá encaminhar mensalmente ao servidor
fatura com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o
valor de cada operação e estabelecimento onde foram efetivadas, bem
como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas;
IV - caso o valor consignado junto à remuneração disponível seja
insuficiente para quitação total do valor utilizado no período, a fatura a que
se refere o inciso anterior deve indicar, com destaque, os meios pelos
quais o servidor poderá pagar a diferença.
V - o servidor poderá, a qualquer tempo, e independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
podendo ser mantidos os descontos consignados junto à sua
remuneração disponível, observados os termos do contrato firmado entre
as partes e o limite estabelecido nesta Lei, até a integral liquidação do
saldo devedor.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Assinatura
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Modifique-se o art. 1º da MPV 681, de 2015, para acrescentar o §9º ao art. 4º da Lei
nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, nos termos a seguir expostos, mantendo-se
os demais dispositivos com a redação dada pela Medida Provisória:
Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4º .....................................................................................................
.................................................................................................
§9º No caso de celebração de acordos previstos nos §§1º e 2º deste
artigo, deverá o empregador, a entidade sindical ou a central sindical,
conforme o caso, possibilitar ao empregado o direito de escolha de, no
mínimo, três instituições consignatárias.
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................”

JUSTIFICATIVA

O instituto da consignação em folha merece aperfeiçoamento, tendo em vista os abusos
cometidos pelas instituições financeiras. Nessa linha, apresentamos novo parágrafo ao art. 4º da Lei
nº 10.820/03, a fim de possibilitar ao empregado o direito de escolha de, no mínimo, três
instituições consignatárias.
Acreditamos que, ao se ampliar a concorrência, o consumidor terá maior liberdade de
escolha, podendo assim obter condições mais favoráveis para negociação de empréstimo
consignado. Em face disso, rogamos aos nobres pares apoio a esta emenda.

Sala das Sessões,

de julho de 2015.

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO – PDT/CE
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Modifique-se o art. 1º da MPV 681, de 2015, para acrescentar o art. 5º-A à Lei nº
10.820, de 17 de dezembro de 2003, nos termos a seguir expostos, mantendo-se os
demais dispositivos com a redação dada pela Medida Provisória:
“Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Art. 5º-A Para os fins desta Lei, são obrigações da instituição
consignatária:
I – disponibilizar em seu sítio na Internet e informar, sempre que houver
alteração, ao empregador e ao Instituto Nacional de Seguridade Social, as
taxas de juros mensais e anuais praticadas e a informação de que a taxa
contempla todos os custos da operação;
II – considerar, na fixação da taxa de juros praticada, o baixo risco
potencial de inadimplência por parte dos tomadores e a segurança
proporcionada pela modalidade de operação;
III – comunicar ao mutuário sempre que houver redução na taxa de juros
praticada na modalidade e permitir a repactuação;
IV – informar, sempre que utilizar de meios publicitários, o percentual de
juros, o número de parcelas e o valor tomado como exemplo de
empréstimo, alertando ao interessado que a contratação de empréstimos
mediante pagamento de juros pode conduzir ao superendividamento e a
diminuição da renda mensal por força do pagamento das parcelas do
empréstimo, devendo, em todo o informe publicitário, utilizar a mesma
fonte de impressão e de áudio.
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................’”

JUSTIFICATIVA

Não sobressaem dúvidas quanto ao relevante papel que os empréstimos consignados vêm
desempenhando na ampliação do crédito. Ao reduzir os riscos de inadimplência e propiciar crédito
menos oneroso, o consignado tem produzido efeitos significativos na universalização do acesso ao
crédito e na expansão do consumo, pontos cruciais para o desenvolvimento econômico do País.
1
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Entretanto, o instituto da consignação em folha merece aperfeiçoamento, tendo em vista os
abusos cometidos pelas instituições financeiras. Nessa linha, propomos a inclusão do art. 5º-A na
Lei nº 10.820/03, a fim de fixar obrigações para as instituições consignatárias, antes inexistentes na
Lei. Essas instituições deverão informar ao empregador e ao INSS, conforme o caso, e disponibilizar
em seu sítio na internet, as taxas de juros praticadas sempre que houver alterações.
As instituições consignatárias deverão também considerar, na fixação das taxas de juros
praticadas, o baixo risco potencial de inadimplência por parte dos tomadores e a segurança
proporcionada pela modalidade de operação. Além disso, deverão comunicar ao mutuário eventual
redução na taxa de juros praticada e permitir a repactuação. Em face disso, rogamos aos nobres
pares apoio a esta emenda.

Sala das Sessões,

de julho de 2015.

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO – PDT/CE
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data:30/09/1999
16/07/2015

Proposição: Medida Provisória N.º 681 /2015

Autor: Dep. MARCOS ROGÉRIO
Dr
:

1. X Supressiva

Página: 1

2.

Substitutiva

N.º Prontuário:

3.

Modificativa

Arts.: 1º e 2º

4.

Parágrafos:

Aditiva

5.

Substitutiva/Global

Inciso:

Alínea:

TEXTO/ JUSTIFICATIVA

Suprimam-se os art. 1º e 2º da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa a proteger o caráter alimentar do salário ao
suprimir a possibilidade de descontar da folha de pagamento, da remuneração
disponível, da aposentadoria e da pensão os valores referentes ao pagamento de cartão
de crédito e bem como o aumento da margem consignável.
Limite maior para empréstimo consignado pode agravar endividamento da
família brasileira falta de educação financeira e pouco impacto macroeconômico, pois
as famílias já estão com a renda muito comprometida.
Em face do exposto, conto com o apoio dos demais Parlamentares para
aprovação desta emenda.

Deputado MARCOS ROGÉRIO – PDT/RO

Assinatura
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EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 681, de 2015)

Art. 1º Suprima-se o inciso I do §2º do art. 2º, bem como a expressão “cartão de
crédito” dos art. 1º, caput e §1º; do art. 2º, incisos III, IV e VII; do art. 3º, §3º; do
art. 4º, caput, +§1º, 2º e 3º; do art. 5º, §§1º e 2º; do art. 6º, caput e §5º - todos da
Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterados pelo art. 1º da MPV 681/2015.
Art. 2º Suprima-se a expressão “cartão de crédito” constante do art. 115, inciso VI,
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, alterado pela pelo art. 2º da MPV
681/2015; bem como do §2º do art. 45º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
alterado pelo art. 3º da MPV 681/2015.

JUSTIFICATIVA

Não sobressaem dúvidas sobre o papel relevante que os empréstimos consignados vêm
desempenhando na ampliação do crédito. Ao reduzir os riscos de inadimplência e propiciar crédito
menos oneroso, o consignado tem produzido efeitos significativos na universalização do acesso ao
crédito e na expansão do consumo, pontos cruciais para o desenvolvimento econômico do País.
Na qualidade de instrumento recente para uma sociedade historicamente pouco
familiarizada com a oferta de crédito, o empréstimo consignado, apesar de teoricamente benéfico
para a coletividade, ofereceu espaço para abusos que restaram por revelar algumas de suas
deficiências. Nesse contexto, a Câmara dos Deputados tem exercido papel decisivo – seja como
foro de discussão, seja como instância legislativa – no aperfeiçoamento do crédito consignado.
A inclusão da possibilidade de quitação de dívidas de cartão de crédito por meio do
desconto em folha poderá trazer graves prejuízos aos trabalhadores, além do desvirtuamento do
instituto do crédito consignado. Explicamos:
As alterações promovidas pelo Executivo abrem espaço para que os juros aplicados ao
Cartão de Crédito, que giram em torno de 300% ao ano, sejam aplicados também quando na
modalidade de crédito consignado. Entretanto, os juros do empréstimos com desconto em folha
estão na casa dos 38% ao ano.
1
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Nesse contexto, a emenda ora apresentada, com a importante contribuição do Deputado
Mário Heringer, pretende modificar a MPV 681/2015, para vedar a possibilidade de contratação, na
modalidade de desconto em folha, de dívidas com cartões de crédito, cujos juros são uns dos mais
altos do mundo. Contamos com o auxílio dos ilustres Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Sessões,

de julho de 2015.

Deputado MARCOS ROGÉRIO - PDT/RO
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MPV 681
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EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 681, de 2015)

Modifique-se o art. 1º da MPV 681, de 2015, para acrescentar o §7º ao art. 6º da
Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, nos termos a seguir expostos,
mantendo-se os demais dispositivos com a redação dada pela Medida Provisória:
“Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 6º .................................................................................
...........................................................................................
§7º As operações de empréstimo, financiamento, cartão de crédito e
arrendamento mercantil previstas no caput deste artigo somente poderão
ser contratadas na presença do titular do benefício ou por meio da
apresentação de instrumento de procuração, com poderes específicos e
com firma reconhecida em tabelionato, por autenticidade, sendo vedada a
contratação por telefone, por intermédio da rede mundial de
computadores ou de qualquer outro meio não presencial.
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................’”

JUSTIFICATIVA

Não sobressaem dúvidas sobre o papel relevante que os empréstimos consignados vêm
desempenhando na ampliação do crédito. Ao reduzir os riscos de inadimplência e propiciar crédito
menos oneroso, o consignado tem produzido efeitos significativos na universalização do acesso ao
crédito e na expansão do consumo, pontos cruciais para o desenvolvimento econômico do País.
Na qualidade de instrumento recente para uma sociedade historicamente pouco
familiarizada com a oferta de crédito, o empréstimo consignado, apesar de teoricamente benéfico
para a coletividade, ofereceu espaço para abusos que restaram por revelar algumas de suas
deficiências. Nesse contexto, a Câmara dos Deputados tem exercido papel decisivo – seja como
foro de discussão, seja como instância legislativa – no aperfeiçoamento do crédito consignado.
Nesse contexto, a emenda ora apresentada pretende modificar a Lei nº 10.820, de 2003,
para vedar a contratação não presencial de operações de crédito consignado para aposentados e
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pensionistas do INSS. Acreditamos que a referida restrição reduzirá as lamentáveis e numerosas
fraudes cometidas por pessoas que se apoderam dos dados dos aposentados ou pensionistas, com
o propósito de obterem empréstimos junto a instituições financeiras conveniadas com o INSS.
Contamos com o auxílio dos ilustres Pares para aprovação desta emenda.

Sala das Sessões,

de julho de 2015.

Deputado MARCELO MATTOS - PDT/RJ
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EMENDA Nº
- CM
(à MPV nº 681, de 2015)
DEPUTADO SÉRGIO VIDIGAL – PDT/ES
Modifique-se o art. 1º da MPV 681, de 2015, para acrescentar o art. 6º-A à
Lei
nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, nos termos a seguir expostos,
mantendo-se os demais dispositivos com a redação dada pela Medida
Provisória:
“Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
‘................................................................................................
.............................

Art. 6º-A É vedado ao consignante condicionar a
concessão do crédito previsto em contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, de que trata esta lei, à
aquisição de seguros ou outros serviços.
.................................................................................................
.................................................................................................
..........................................................’”

JUSTIFICATIVA
Não sobressaem dúvidas sobre o papel relevante que os empréstimos
consignados vêm desempenhando na ampliação do crédito. Ao reduzir os
riscos de inadimplência e propiciar crédito menos oneroso, o consignado tem
produzido efeitos significativos na universalização do acesso ao crédito e na
expansão do consumo, pontos cruciais para o desenvolvimento econômico do
País.
Na

qualidade

de

instrumento

recente

para

uma

sociedade

historicamente pouco familiarizada com a oferta de crédito, o empréstimo
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consignado, apesar de teoricamente benéfico para a coletividade, ofereceu
espaço para abusos que restaram por revelar algumas de suas deficiências.
Nesse contexto, a Câmara dos Deputados tem exercido papel decisivo – seja
como foro de discussão, seja como instância legislativa – no aperfeiçoamento
do crédito consignado.
Nessa linha, propomos a inclusão do art. 6º-A na Lei nº 10.820/03, para
vedar ao consignante que condicione a liberação do crédito previsto em
contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, à aquisição de seguros ou outros serviços.
Essa medida visa à evitar a prática comum da venda casada,
conferindo-se

assim

maior

proteção

ao

trabalhador/consumidor,

consonância com o que dispõe nossa legislação consumerista.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2015.

SÉRGIO VIDIGAL - PDT/ES
Deputado Federal

em
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 681, de 2015
Autor

Dep. PAUDERNEY AVELINO
1.

X Supressiva
Página

2.

Substitutiva

Artigo

Nº do prontuário

- Democratas/AM
3.

Modificativa

4.

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo global

Alínea

Suprima-se do art. 1º ao art. 4º, da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória (MP) nº 681 aumenta de 30% para 35% o limite do desconto do
crédito consignado em folha de pagamento. O novo limite de renda é válido para
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aposentados,
pensionistas e servidores públicos. O desconto é para o pagamento de empréstimos,
financiamentos, cartão de crédito e operações de arrendamento mercantil (leasing).
Atualmente, os trabalhadores podem autorizar o desconto relativo a contratos de
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil (leasing – quando o bem é a
garantia da dívida) até o limite total de 30%, de acordo com a Lei do Crédito
Consignado (10.820/03). A Medida Provisória acrescenta 5% apenas para despesas
relacionadas ao cartão de crédito, passando o total a ser de 35% da remuneração.
No atual cenário econômico brasileiro uma medida que permita ampliar o nível de
endividamento das famílias é, no mínimo, irresponsável. Isso porque, segundo dados
do Banco Central, o endividamento familiar chegou a 46,3% em abril, o maior
percentual desde o início da pesquisa, em 2005. Essa mudança poderá comprometer
a renda das famílias além do desejável e levar ao aumento da inadimplência,
comprometendo o esforço do governo federal no combate à inflação.
Sem a introdução de contrapartidas que ampliem a proteção ao tomador do
1
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empréstimo, a medida proposta acarretará um comprometimento da renda das
famílias para além do desejável e de maneira incompatível com os princípios da
atividade econômica.

PARLAMENTAR
Deputado Pauderney Avelino
Democratas/AM
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 681, de 2015
Autor

Dep. PAUDERNEY AVELINO
1.

X Supressiva
Página

2.

Substitutiva

Artigo

Nº do prontuário

- Democratas/AM
3.

Modificativa

4.

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo global

Alínea

Suprima-se o art. 6º, do art. 1º e o art.2º da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho
de 2015.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória (MP) nº 681 aumenta de 30% para 35% o limite do desconto do
crédito consignado em folha de pagamento. O novo limite de renda é válido para
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aposentados,
pensionistas e servidores públicos. O desconto é para o pagamento de empréstimos,
financiamentos, cartão de crédito e operações de arrendamento mercantil (leasing).
Atualmente, os aposentados e pensionistas do INSS podem autorizar o desconto
relativo a contratos de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil (leasing
– quando o bem é a garantia da dívida) até o limite total de 30%. A Medida Provisória
acrescenta 5% apenas para despesas relacionadas ao cartão de crédito, passando o
total a ser de 35% da remuneração.
No atual cenário econômico brasileiro uma medida que permita ampliar o nível de
consumo e endividamento das famílias é, no mínimo, irresponsável. Isso porque,
segundo dados do Banco Central, o endividamento familiar chegou a 46,3% em abril,
o maior percentual desde o início da pesquisa, em 2005. Essa mudança poderá
comprometer a renda das famílias além do desejável e levar ao aumento da
inadimplência, comprometendo o esforço do governo federal no combate à inflação.
1
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Sem a introdução de contrapartidas que ampliem a proteção ao tomador do
empréstimo, a medida proposta acarretará um comprometimento da renda das
famílias para além do desejável e de maneira incompatível com os princípios da
atividade econômica.

PARLAMENTAR
Deputado Pauderney Avelino
Democratas/AM
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 681, de 2015
Autor

Dep. PAUDERNEY AVELINO
1.

X Supressiva
Página

2.

Substitutiva

Artigo

Nº do prontuário

- Democratas/AM
3.

Modificativa

4.

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Aditiva

5.

Substitutivo global

Inciso

Alínea

Suprima-se art. 3º, da Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015:

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória (MP) nº 681 aumenta de 30% para 35% o limite do desconto do
crédito consignado em folha de pagamento. O novo limite de renda é válido para
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aposentados,
pensionistas e servidores públicos. O desconto é para o pagamento de empréstimos,
financiamentos, cartão de crédito e operações de arrendamento mercantil (leasing).
Atualmente, o Estatuto do Servidor público federal, Lei 8.112/90, remete a um
regulamento os critérios para a consignação em folha de pagamentos, sem definir um
percentual. O texto da MP especifica que o total para os servidores também será de
35% da remuneração mensal, dos quais 5% exclusivamente para despesas de cartão
de crédito.
No atual cenário econômico brasileiro uma medida que permita ampliar o nível de
endividamento das famílias é, no mínimo, irresponsável. Isso porque, segundo dados
do Banco Central, o endividamento familiar chegou a 46,3% em abril, o maior
percentual desde o início da pesquisa, em 2005. Essa mudança poderá comprometer
a renda das famílias além do desejável e levar ao aumento da inadimplência,
comprometendo o esforço do governo federal no combate à inflação.
Sem a introdução de contrapartidas que ampliem a proteção ao tomador do
1
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empréstimo, a medida proposta acarretará um comprometimento da renda das
famílias para além do desejável e de maneira incompatível com os princípios da
atividade econômica.

PARLAMENTAR
Deputado Pauderney Avelino
Democratas/AM
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Proposição

Medida Provisória nº 681, de 2015
Autor

Dep. PAUDERNEY AVELINO
1.

X Supressiva
Página

2.

Substitutiva

Artigo

Nº do prontuário

- Democratas/AM
3.

Modificativa

4.

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Aditiva

Inciso

5.

Substitutivo global

Alínea

Suprima-se do art. 1º ao artigo 5º, do art. 1º da Medida Provisória nº 681, de 10 de
julho de 2015.

JUSTIFICATIVA
A Medida Provisória (MP) nº 681 aumenta de 30% para 35% o limite do desconto do
crédito consignado em folha de pagamento. O novo limite de renda é válido para
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aposentados,
pensionistas e servidores públicos. O desconto é para o pagamento de empréstimos,
financiamentos, cartão de crédito e operações de arrendamento mercantil (leasing).
Atualmente, os trabalhadores podem autorizar o desconto relativo a contratos de
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil (leasing – quando o bem é a
garantia da dívida) até o limite total de 30%, de acordo com a Lei do Crédito
Consignado (10.820/03). A Medida Provisória acrescenta 5% apenas para despesas
relacionadas ao cartão de crédito, passando o total a ser de 35% da remuneração.
No atual cenário econômico brasileiro uma medida que permita ampliar o nível de
endividamento das famílias é, no mínimo, irresponsável. Isso porque, segundo dados
do Banco Central, o endividamento familiar chegou a 46,3% em abril, o maior
percentual desde o início da pesquisa, em 2005. Essa mudança poderá comprometer
a renda das famílias além do desejável e levar ao aumento da inadimplência,
comprometendo o esforço do governo federal no combate à inflação.
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Sem a introdução de contrapartidas que ampliem a proteção ao tomador do
empréstimo, a medida proposta acarretará um comprometimento da renda das
famílias para além do desejável e de maneira incompatível com os princípios da
atividade econômica.

PARLAMENTAR
Deputado Pauderney Avelino
Democratas/AM
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

- CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 681, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ____ A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 32-A:
‘Art.32-A. Todos os hospitais públicos, bem como aqueles que
tenham contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ficam obrigados a comunicar à operadora de plano privado de
assistência à saúde, no caso de procedimentos eletivos, em até
quarenta e oito horas, e nos casos de urgência ou emergência, nas
primeiras doze horas, sobre o agendamento ou a realização de
qualquer procedimento eletivo ou emergencial à seu beneficiário, na
rede pública de saúde.
§ 1º A referida comunicação poderá ser feita por meio
eletrônico ou para o call center da operadora, devendo ser gerado
protocolo que permita a comprovação da comunicação à operadora de
plano de saúde.
§ 2º Ficará a cargo da operadora de plano de saúde o contato
com o paciente, com vistas à sua transferência para a rede própria ou
credenciada, respeitados os limites contratuais existentes entre o
beneficiário e a operadora de plano de saúde.
§ 3º Nos casos de agendamento de procedimentos eletivos,
tratamentos ambulatoriais e outros atendimentos, fica a operadora de
plano de saúde responsável por comunicar à unidade de saúde
correspondente sobre a transferência do paciente para a sua rede de
serviços, também por meio eletrônico.
§ 4º Caso a operadora de plano de saúde, devidamente
notificada quanto à existência de paciente que está sendo ou será
atendido na rede pública, proceder a transferência do beneficiário, não
serão devidos quaisquer valores a título de ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS), sendo certo que a operadora de plano de saúde
que nada fizer para promover a realocação do paciente, respeitados os
limites contratuais, ficará obrigada a ressarcir o Sistema Único de
Saúde (SUS).

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ
§ 5º O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) não
será devido nos casos que, por vontade expressa do paciente, familiar
ou responsável, tendo sido devidamente contatados pela operadora de
plano de saúde, dentro do prazo estabelecido, optarem por continuar
na rede pública de saúde.’”

JUSTIFICAÇÃO
Propomos a presente emenda com o intuito primordial de
redução das despesas da máquina pública. Isso porque, atualmente, há um
duplo gasto. De fato, o art. 32 da Lei nº 9.659, de 3 de junho de 1998, prevê a
cobrança do ressarcimento ao SUS, que nada mais é do que cobrar das
operadoras de planos privados de assistência à saúde todos os valores gastos
com procedimentos realizados em pacientes beneficiários de plano privado de
assistência à saúde.
Atualmente, tais valores correspondem, segundo dados da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a cerca de um bilhão de
reais. No entanto, a máquina pública não dispõe do contingente de pessoas
necessário, nem do aparato tecnológico que consiga tornar efetiva tal
cobrança.
Assim, a presente emenda visa reduzir gastos, tanto na realização
do procedimento, como na efetivação da cobrança, pois cria uma obrigação de
comunicação às operadoras de planos de saúde, por parte dos hospitais
públicos, de forma que essas empresas possam relocar seus pacientes desses
hospitais para outros privados.
Caso a operadora seja notificada do agendamento ou da
realização de algum tipo de procedimento em seu beneficiário, poderá entrar
em contato com ele, buscando oferecer-lhe uma opção dentro da rede
contratada ou conveniada, evitando tanto a realização do procedimento na
rede pública, como o gasto que haveria para a efetivação da cobrança de tais
valores.
De fato, cerca de 60% dos atendimentos realizados em
beneficiários de planos de saúde, na rede pública, são eletivos. Assim, com a
aprovação da medida que esta emenda institui, haveria uma grande redução de
custos para a saúde pública e, consequentemente, a abertura de vagas para o
atendimento daqueles que não possuem planos privados de saúde.
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Assim, a presente emenda é de suma importância para o Brasil,
pois visa reduzir gastos e, ao mesmo tempo, melhorar o acesso da população a
um dos serviços mais essenciais e precários que temos no Brasil: a saúde.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015.
Altera a Lei nº 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, e a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, para dispor sobre
desconto em folha de valores destinados
ao pagamento de cartão de crédito.

EMENDA Nº
O art. 1º passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 1º ..............................................................................................
..........................................................................................................
§ 5º A cobrança de comissão de permanência, quando houver,
deve observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo
Banco Central do Brasil, e exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (NR)

JUSTIFICATIVA
A presente emenda, em consonância com a jurisprudência de
nossos Tribunais, tem por objetivo deixar claro os encargos que o
consumidor deve suportar numa hipótese de prorrogação de sua obrigação.
Sala das Sessões, em 16 de julho de 2015.

Deputado LAUDÍVIO CARVALHO
PMDB/MG
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015.
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 10.820, de
17 de dezembro de 2003,
a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, e a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro
de
1990, para
dispor
sobre desconto em folha
de valores destinados ao
pagamento de cartão de
crédito.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação ao art. 2º da Medida Provisória:
“Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
‘Art. 115 ..................................................................................
......................................................................................
§ 3º Nas operações de que trata o inciso VI do caput deste
artigo, a taxa de juros cobrada dos beneficiários não poderá
ser superior a 12% (doze por cento) ao ano.’ (NR)”
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JUSTIFICAÇÃO
Após a edição de legislações acerca da consignação
de operações de crédito, os bancos e entidades congêneres passaram a
dispor de mais segurança na contratação de empréstimos,
financiamentos e arrendamento mercantil com seus clientes. Afinal, todo
mês, os valores das prestações devidas são automaticamente
descontados das remunerações dos tomadores de recursos.
Contudo, lamentavelmente, a menor exposição a risco
por parte das instituições financeiras muitas vezes não tem se refletido
em menores taxas.
Essa distorção precisa ser corrigida, e é com esse
intuito que apresentamos emendas para estabelecer limite legal às taxas
de juros cobradas em empréstimos consignados.

Sala da Comissão, 17 de julho de 2015.

Deputado Jorge Côrte Real
PTB/PE
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015.
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 10.820, de
17 de dezembro de 2003,
a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, e a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro
de
1990, para
dispor
sobre desconto em folha
de valores destinados ao
pagamento de cartão de
crédito.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º da Medida Provisória:
“Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 1º ..................................................................................
..............................................................................................
§ 5º Nas operações de que trata este artigo, a taxa de juros
cobrada dos empregados não poderá ser superior a 12%
(doze por cento) ao ano.’ (NR)
..............................................................................................
‘Art. 6º ...............................................................................
...........................................................................................
§ 7º Nas operações de que trata este artigo, a taxa de juros
cobrada dos aposentados e pensionistas não poderá ser
1
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superior a 12% (doze por cento) ao ano.’ (NR)

JUSTIFICAÇÃO
Após a edição de legislações acerca da consignação
de operações de crédito, os bancos e entidades congêneres passaram a
dispor de mais segurança na contratação de empréstimos,
financiamentos e arrendamento mercantil com seus clientes. Afinal, todo
mês, os valores das prestações devidas são automaticamente
descontados das remunerações dos tomadores de recursos.
Contudo, lamentavelmente, a menor exposição a risco
por parte das instituições financeiras muitas vezes não tem se refletido
em menores taxas.
Essa distorção precisa ser corrigida, e é com esse
intuito que apresentamos emendas para estabelecer limite legal às taxas
de juros cobradas em empréstimos consignados.

Sala da Comissão, 17 de julho de 2015.

Deputado Jorge Côrte Real
PTB/PE
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 2015.
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 10.820, de
17 de dezembro de 2003,
a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, e a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro
de
1990, para
dispor
sobre desconto em folha
de valores destinados ao
pagamento de cartão de
crédito.

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação ao art. 3º da Medida Provisória:
“Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 45. ...........................................................................
......................................................................................
§ 3º Nas operações de que trata este artigo, a taxa de juros
cobrada do servidor não poderá ser superior a 12% (doze por
cento) ao ano.’ (NR)”
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JUSTIFICAÇÃO
Após a edição de legislações acerca da consignação
de operações de crédito, os bancos e entidades congêneres passaram a
dispor de mais segurança na contratação de empréstimos,
financiamentos e arrendamento mercantil com seus clientes. Afinal, todo
mês, os valores das prestações devidas são automaticamente
descontados das remunerações dos tomadores de recursos.
Contudo, lamentavelmente, a menor exposição a risco
das instituições financeiras muitas vezes não tem se refletido em
menores taxas.
Essa distorção precisa ser corrigida, e é com esse
intuito que apresentamos emendas para estabelecer limite legal às taxas
de juros cobradas em empréstimos consignados.

Sala da Comissão, 17 de julho de 2015.

Deputado Jorge Côrte Real
PTB/PE
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data:

Proposição:
MPV 681/2015

Autor

Partido/UF

Deputado VALTENIR PEREIRA

PROS/MT

( )Supressiva

Página:

( )Substitutiva

Artigo:

( )Modificativa
Global
Parágrafo:

( x )Aditiva

Inciso:

( ) Substitutivo

Alínea:

TEXTO

Incluam-se, onde couberem, as seguintes alterações às Leis nº 8.112, de 1990, e
nº 8.852, de 1994:

Art.____ O parágrafo único da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42..........................................................
Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração
as vantagens previstas nos incisos I a VII do art. 61.”

Art. ____Os dispositivos da Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, a seguir,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º.....................................................................................
.................................................................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas
compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e
sendo excluídas:
1
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......................................................................................
s) a retribuição prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento. (NR)
........................................................................................
§ 3º Para fins de cálculo de retribuições, gratificações e adicionais,
previstos pelo art. 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
serão computadas como remuneração as hipóteses previstas nas
alíneas do inciso III do presente artigo.
......................................................................................

JUSTIFICAÇÃO

O inciso XI do art. 37 da Constituição Federal de 1988 passou por duas
modificações em relação ao seu texto original. Cumpre o dispositivo a regência
da matéria do teto remuneratório de servidores públicos.
A redação original do texto constitucional conferia à lei a fixação do limite
máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos
respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a
qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e
Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados,
no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos
como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. A matéria, dessa forma, foi
regulamentada pela Lei 8.448, de 21 de julho de 1992.
Com a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, a própria Constituição
passou a ser taxativa com relação ao teto remuneratório e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional.
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Subsequentemente, o Poder Constituinte Derivado trouxe à baila, com a
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, a questão do subteto remuneratório, ou
seja, para o espectro da remuneração na esfera municipal, estadual e distrital.
Ao mesmo tempo, surge razoável controvérsia acerca do teto
remuneratório, granjeada, em última análise, pela inadequada interpretação da
Constituição, art. 37, XI.
A interpretação literal da referida norma constitucional, no que tange à
expressão “percebidos cumulativamente ou não”, não corresponde ao melhor
método exegético. A jurisprudência e a doutrina já se posicionaram no sentido
de que a aplicação do teto constitucional ocasionaria impróprios efeitos, caso
se sujeitassem ao teto remuneratório o décimo terceiro salário e o adicional de
férias, por exemplo. Nessas hipóteses, a aplicação do teto remuneratório
redundaria na denegação dos direitos fundamentais que as regras da
Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, conferem aos servidores
públicos. Logo, a fim de evitar violações aos direitos dos servidores
públicos, o teto remuneratório deve ser aplicado em consonância com os
demais princípios e regras constitucionais, por exemplo, a vedação
constitucional ao trabalho gratuito.
A Constituição Federal, em seu art. 39, consagra a valorização dos
servidores públicos, ao prever planos de carreira para a administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas; promoções na carreira
pública; e remuneração compatível com as responsabilidades e com a
complexidade

das

atribuições

funcionais.

Assim,

os

servidores

são

incentivados a permanecer e a investir em suas carreiras profissionais,
percebendo vencimentos maiores, próximos ao teto remuneratório, não como
privilégio, mas em decorrência de suas atribuições e do tempo dedicado à
carreira.
Além disso, a regra da Constituição Federal, art. 37, V, reserva
exclusivamente as funções de confiança aos servidores ocupantes de cargo
efetivo. É característica da função de confiança ser privativa de quem é titular
de cargo efetivo. Para incentivar que servidores assumam funções de
confiança, as quais envolvem o encargo das atribuições de direção, chefia e
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assessoramento, é necessário que a Administração Pública ofereça a justa
contraprestação financeira.
Com efeito, levando-se em conta os arts. 37 e 39 da Constituição
Federal, a submissão da remuneração pelo exercício da função
comissionada

ao

teto

remuneratório

representaria

desestímulo

à

dedicação e ao aperfeiçoamento na carreira pública. Os servidores mais
experientes, que já recebem acréscimos remuneratórios pela progressão
funcional, não seriam incentivados a exercer cargos de direção, chefia e
assessoramento, porquanto trabalhariam de graça ou com reduzido pagamento
adicional, o que colide frontalmente com a Constituição Federal. Com o
transcurso do tempo, o servidor acabaria penalizado, em vez de receber o
justo reconhecimento profissional e a apropriada contraprestação
financeira.
A pretexto de combater os abusos na Administração Pública, adotou-se
interpretação extremamente restritiva da Constituição Federal, art. 37, XI, que
afronta as regras constitucionais dos arts. 37, V, e 39. O maior tempo de
dedicação ao serviço público, em última análise, está fundamentando a
penalização dos servidores experientes, que, ao contrário, deveriam ser
honrados e recompensados. Ademais, desvaloriza-se o serviço público, ao
desencorajar financeiramente os servidores experientes a dedicarem-se à
carreira.
A solução acertada, a que visa esta emenda, é a não incidência do
teto remuneratório sobre o pagamento pelo exercício de função de
confiança e de cargo comissionado. Deve afastar-se, assim, a interpretação
literal do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, que redunda na prestação
gratuita de trabalho, assim como no desestímulo e no desprestígio aos
servidores públicos.
Vale destacar que o conceito de remuneração (previsto no inciso III do
art. 1º da Lei nº 8.852, de 1994) denota inexoravelmente aquelas parcelas
remuneratórias de caráter permanente. Impende-se entender que a função
comissionada não é, frise-se, parcela permanente da remuneração.
Os agentes públicos ocupantes de funções de confiança possuem
vínculo transitório com a Administração Pública, seja no exercício de função de
4
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assessoramento, que é a de prestar auxílio e assistência a agentes públicos
mais graduados, detentores de competências decisórias, seja no de direção ou
chefia, cujas atribuições se ligam à condução de atividades com capacidade
decisória, devendo ficar demonstrado, para que se comprove sua necessidade,
que, sem as referidas funções de confiança, a autoridade superior não teria
condição de atuar com a eficiência desejada 1.
Assim, ressalta-se que a função comissionada não assume caráter
permanente a ter-se como manutenível ingresso no próprio conceito de
remuneração, em cuja ratio essendi vislumbram-se parcelas remuneratórias em
que se pode haurir um caráter permanente.
Cediço pela Lei 8.112, de 1990, que a remuneração do servidor
investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no art.
62 (inteligência do § 1º do art. 41) da mesma Lei, que assim estabelece:
Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em
função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de
provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida
retribuição pelo seu exercício. (Redação dada pela Lei nº
9.527, de 10.12.97) (Grifei)

Esse dispositivo encontra-se perfeitamente alinhado como o art. 4º do
Estatuto do Servidor (L. 8.112/1990), que diz, com todas as letras, que:
Art. 4º É proibida a prestação de serviços gratuitos,
salvo os casos previstos em lei.
E não há lei alguma que preveja o exercício de função comissionada/de
confiança gratuitamente.
Não é outro o entendimento da Advocacia-Geral da União, em agravo de
instrumento na Ação Civil Pública, Processo n. 16153-45.2011.4.01.3400 – 9ª

1

BORGES, Maria Cecília. Das funções de confiança stricto sensu e dos cargos em comissão: abordagem
constitucionalmente adequada. Revista TCE/MG, jan-mar de 2012, p. 47.
<http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1469.pdf>, acessado em 25.11.2013.
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Vara Federal/DF, ao defender a exclusão da retribuição pelo exercício de
função comissionada/de confiança do cômputo do teto remuneratório, in verbis:
109.

Assim, se o constituinte originário, mais do que

permitiu, determinou a acumulação de cargo efetivo com o
exercício de função de chefia, direção e assessoramento, não se
poderia admitir que viesse a tolher esse direito, afastando a
contrapartida que lhe é devida e impondo a prestação de serviço
gratuito, vedada pelo art. 4º da Lei n. 8.112/1990 e rechaçada
pelos arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição.
110.

Mutatis mutandis, esse foi o entendimento do

Supremo Tribunal Federal, por ocasião da sessão administrativa
realizada em 5/2/2004, em que se deliberou sobre aplicação do
teto remuneratório aos Ministros daquela Corte Superior, em
especial

sobre

o

alcance

da

expressão

“percebidos

cumulativamente ou não”, constante do inciso XI do art. 37.
111.

Naquela oportunidade, acompanhando o voto do seu

à época Presidente, Ministro Maurício Corrêa, por unanimidade,
decidiu-se que a remuneração do cargo de Ministro do Supremo
Tribunal Federal e a remuneração do cargo cumulado de Ministro
do Tribunal Superior Eleitoral não deveriam ser somadas para fins
de aplicação do abate-teto. Nas palavras do Ministro Maurício
Corrêa, in verbis:
14.

É fato que a Emenda não está a vedar, de

forma direta, a mencionada acumulação. Nos exatos
termos em que colocada, porém, o exercício
simultâneo de cargos ficará obstado de forma
reflexa, a exigir, desde logo, interpretação conforme
a Constituição, de modo a harmonizar, efetivamente,
seus comandos. Não é possível acetar que uma
norma autorize e determine a acumulação e outra
venha

a

proibi-la,

total

ou

parcialmente.

É

inadmissível aqui conflito de normas constitucionais
6
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que ostentam igual hierarquia, e por isso mesmo
reclama se faça uma ponderação simétrica de seus
valores.
(grifos no original)
O Ministro Marco Aurélio, ao manifestar-se no referida sessão
administrativa de 5/2/2004, caminhou na mesma direção:
113.

[...]

Foi

nessa

linha

que

se

manifestou

expressamente o Ministro Marco Aurélio naquela assentada, in verbis:
[...] Admitida pela Lei Maior a acumulação, surge
inconstitucional emenda que a inviabilize, e a
tanto

equivale

remuneratórios

restringir
dela

os

resultantes.

valores
[...]

Simplesmente o Estado não pode dar com uma
das mãos e tirar com a outra; não pode assentar
como admissível a acumulação e, na contramão
desta, afastar a contrapartida que lhe é natural,
que no todo – quando, então, se passaria a ter
prestação de serviço gratuito –, que em parte,
mitigando-se o que devido.
(grifos no original)
Esse também é o entendimento do Ministro do Tribunal de Contas,
Augusto Nardes, proferido como relator do Acórdão n. 2.274/2009-Plenário, in
verbis:
[...]

Contudo,

em

relação

àquelas

que

sejam

constitucionalmente admitidas, o correspondente trabalho
deve ser devida e justamente remunerado, como não poderia
deixar de ser.
[...]

A remuneração do servidor pelo desenvolvimento de

atividade funcional não constitui mera faculdade ou conveniência,
mas direito que lhe é assegurado pela própria Constituição. A
7
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hipótese de redução total da remuneração, caracterizando
trabalho gratuito, afronta diretamente a Constituição Federal,
porquanto dicção contrária consta literalmente de seu texto (art.
7º, IV, c/c art. 39, § 3º).
(grifo no original)
O Advogado-Geral da União, no aludido agravo de instrumento, é
enfático, e insofismável também o é o seu argumento, em sua defesa da
exclusão

de

função

comissionada/de

confiança

do

cálculo

do

teto

remuneratório constitucional:
118.

Novamente, se os critérios de pagamento de

gratificação por exercício de função eleitoral, por exercício de
função de chefia (presidência) de tribunal, e por participação em
reunião do CNJ e/ou do CNMP são válidos para o Poder
Judiciário e para o Ministério Público, certamente que também
são válidos os critérios para pagamento por participação em
comissões e/ou grupos de trabalho, bem como por exercício de
função

de

chefia/direção/assessoramento

no

Poder

Legislativo.
(grifei)
Notadamente, além do seu vencimento e vantagens legalmente
previstas, são devidas ao servidor público certas retribuições, gratificações e
adicionais (art. 61 da Lei 8.112, de 1990). São elas: (a) a retribuição pelo
exercício de função de direção, chefia e assessoramento; (b) a gratificação
natalina; (c) o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou
penosas; (d) o adicional pela prestação de serviço extraordinário; (e) o
adicional noturno; (f) o adicional de férias; (g) outros, relativos ao local ou à
natureza do trabalho; (h) a gratificação por encargo de curso ou concurso.
Como dito alhures, a função comissionada não integra o conceito de
remuneração. Dessa maneira, não contando como remuneração, não conta
consequentemente para o cálculo do teto remuneratório constitucional.
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Porém, deve efetivamente compor, juntamente com a remuneração, o
cálculo para pagamento devido a título de retribuições, gratificações e
adicionais, tais como a gratificação natalina e adicional de férias, previstos no
art. 61 da Lei 8.112/90, como consectário da devida retribuição do servidor
efetivo pela prestação de serviço à Administração Pública (art. 62 da Lei 8.112,
de 1990).
No mesmo diapasão dos Ministros do STF, Maurício Corrêa e Marco
Aurélio, sessão administrativa de 5/2/2004, e do Ministro Augusto Nardes do
TCU (n. 2.274/2009-Plenário) e do Advogado-Geral da União, a Câmara dos
Deputados, em 10 de novembro de 2005, conforme consignado na ata da
décima segunda reunião da Mesa Diretora, na terceira sessão legislativa
ordinária da quinquagésima segunda legislatura, aprovou por unanimidade
parecer do então Primeiro-Secretário o Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, ao
processo n. 2.264/2004, quanto à EXCLUSÃO da retribuição pelo exercício de
função comissionada/função de confiança da aplicação do teto constitucional,
in verbis:
Acolhendo o inteiro teor das considerações expendidas pelo
Departamento de Pessoal (fls. 161/176) e pela Assessoria Técnica da
Diretoria-Geral (fls. 177/204), o Diretor-Geral encaminha o processo a
esta Primeira-Secretaria, com a recomendação de que sejam adotados
pela Administração Superior desta Casa os seguintes entendimentos:
[...]
b) que se EXCLUAM dessa mesma soma as parcelas de natureza
indenizatória, compensatória e previdenciária, “quais sejam, as
elencadas no inciso III do art. 1º da Lei nº 8.852/94, além daquelas
percebidas em virtude da participação em comissões permanentes,
comissões de inquérito e grupos de trabalho/tarefa, auxílio-reclusão,
verba indenizatória, PAE, auxílio-alimentação, abono de permanência,
ressarcimento de despesas do Pró-Saúde e parcelas vinculadas

ao exercício de função comissionada (opção, representação,
vencimento complementar e GAL de 3%).”

(grifei)
Esse entendimento – vale dizer – foi ratificado pela Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados, em 15 de outubro de 2013, quando aprovou por
unanimidade o parecer do Primeiro-Secretário, Deputado Márcio Bittar,
9
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exarado no Processo n. 126.755/2013. A seguir a decisão da Mesa Diretora
assinalada em ata, in verbis:
A Mesa Diretora, à vista das elevadas considerações do Senhor
Primeiro-Secretário, com amparo nos arts. 14 e 15, XVI, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, MANTÉM o entendimento firmado
na reunião de 5 de abril de 2006 [...].

(grifo no original)
A razão para tanto é simples, porquanto o servidor ocupante de cargo
efetivo laborou em função comissionada faz jus à retribuição pelo seu
exercício. Toda retribuição e gratificação devem ser contabilizadas para fins
dos adicionais devidos, como parcelas consequenciais da aferição de valor
concernente à retribuição pela prestação de serviço à Administração Pública.
Não fosse assim, todo o labor excepcional haurido no exercício da
função comissionada redundaria em nenhuma retribuição, o que afronta o
disposto no art. 62 da Lei 8.112, de 1990.
Dessa feita, a medida está a evitar a distorção a exemplo do que
ocorreria entre servidor em início de carreira e servidor mais antigo que já
ascendeu profissionalmente ao ápice da carreira.
A título de comparação, suponhamos o seguinte: a remuneração do
servidor A, no final de carreira, é de R$ 25 mil; a do servidor B, no início de
carreira, é de R$ 20.000,00; o teto remuneratório, R$ 29.000,00. Consideremos
que ambos os servidores são nomeados para exercer a função comissionada
de chefe de gabinete, cuja retribuição é no valor de R$ 9 mil. Resultado: do
valor da função comissionada, o servidor A terá um corte de R$ 5 mil,
percebendo apenas R$ 4 mil; já o servidor B não sofrerá corte algum, pois
receberá a função em sua integralidade. Os dois terão como remuneração total
R$ 29 mil (teto), mas o servidor B será mais bem remunerado para exercer o
mesmo encargo do servidor A, configurando uma situação de iniquidade,
injusta. Daí por que não se deve computar a retribuição pelo exercício de
função comissionada para fins de teto remuneratório.
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A distorção afigura-se patente no sentido de que a situação é mais
vantajosa àquele que acabou de iniciar a carreira, em detrimento do servidor
mais antigo, inclusive mais experiente e, em tese (em linhas gerais), mais apto
ao exercício da função comissionada em direção, chefia ou assessoramento,
segundo a necessidade do serviço.
Ademais, vale destacar que não há fundamento algum afirmar-se que é
faculdade do servidor a assunção de função comissionada/de confiança. Ora,
de fato a escolha a respeito do exercício da função de direção, chefia ou
assessoramento concerne a cada servidor, no entanto, em última análise,
alguém terá que exercê-los. No limite, se todos os habilitados para exercer a
direção de determinado órgão declinarem sua nomeação, um deles será
obrigado a assumir o cargo, em homenagem ao interesse público. Ora, no final
das contas, a assunção de função de direção, chefia e assessoramento não é
uma faculdade do servidor, já que essas funções são privativas de servidor
efetivo. E como ocupante de cargo efetivo investido em função de direção,
chefia ou assessoramento, é devida a retribuição pelo seu exercício (em sua
totalidade), conforme dicção do art. 62, da Lei nº 8.112, de 1990.
Ante a relevância do tema, com o desiderato de permitir a não inclusão
da retribuição devida ao servidor público pelo exercício de função ou cargo em
comissão no conceito de remuneração, coloco-me à disposição dos nobres
pares, ao tempo em que aguardo a aprovação dessa emenda.

Deputado VALTENIR PEREIRA – PROS/MT
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, onde couber, o seguinte:
Acrescente-se no Art. 3o desta MP, inserindo no Art. 243 § 1º da Lei
8.112 ou onde couber, fica transformado o emprego em cargo público, dos
Policiais Ferroviários que se encontrava em atividade na RFFSA nos cinco
anos anteriores a extinção 05/07/1996 e transferidos para as sucessoras
VALEC, CBTU, TRENSURB E CPTM/SP, bem como anistiados Leis nº
8.878/94, e 10559/2002 – alocando na Secretária Nacional de Segurança Pública –
na forma da Lei nº 10.683/2003,
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FERROVIÁRIA FEDERAL / Ministério da Justiça.
Parágrafo único. O quadro de servidores efetivos dos órgãos de que trata este
artigo seja garantido o direito de opção aos empregados celetistas os quais exercem
funções públicas típicas de categoria de Estado a ser transferido para o Ministério
da Justiça – Departamento de Policia Ferroviária Federal, Art. 144, III, § 3º da
Constituição Federal.
Justificativa
Senhoras e Senhores Deputados Federais, esta Emenda tem por finalidade corrigir
injustiças praticadas com estes profissionais ao longo mais de 70 anos patrulhando
as ferrovias Federais, de 1963 à 2013, continua exercendo suas atividades sem
qualquer amparo da Lei, o Regime Jurídico das empresas ferroviárias na autarquia
foram REVOGADOS EM 1990 com a promulgação da Lei 8112/90, estes
empregados públicos foram discriminados, por atos praticados pela administração
pública em 1977, na REFORMA ADMINISTRATIVA.
O quadro de pessoal da Policia Ferroviária Lei 1711 e 2284 em 1963 ocorreu o
primeiro concurso público na forma da Lei Nº 5452 CELETISTA para a categoria
Deputado GONZAGA PATRIOTA

PSB/PE
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:

da Polícia Ferroviária, para Investigador e Agente de Segurança Ferroviário.
Como se constata na Constituição de 88, a POLICIA FERROVIÁRIA
FEDERAL é inserida no Artigo 144, § 3º inciso III, diz que a POLICIA
FERROVIÁRIA FEDERAL É RESPONSÁVEL PELO PATRULHAMENTO
NAS FERROVIAS FEDERAIS, fato este pendente de regulamentação não
recebendo do Executivo condições legitimas de trabalho nas atribuições prevista no
Sistema de Segurança Pública necessária à regulamentação do Órgão, dando a ela
formas de funcionamento e as garantias jurídicas.
POLICIA FERROVIÁRIA antiga POLÍCIA DOS CAMINHOS DE FERRO,
criada por Decreto Imperial nº 641/1852, POLÍCIA FERROVIÁRIA,
SERVIDORES PÚBLICOS e por equivoco da administração pública passou
adotar o regime CELETISTA.
Estes servidores estão abandonados na malha ferroviária necessita ser acolhidos
nesta Emenda transformados seus empregos públicos em cargos públicos na Lei do
Regime Jurídico Único, nos moldes praticados com todos os empregados da
administração pública como, por exemplo, os POLICIAIS RODOVIÁRIOS
FEDERAIS, cujos cargos por excelência tem o PODER DE POLÍCIA.
Em plena vigência da Constituição de 1988 permanece abandonada pela
administração pública é abominável esta exclusão no Regime Jurídico Único.
Estando vinculada a administração publica federais as empresas, CBTU e
TRENSURB, os administradores continuam contratando segurança particular para
suprir a ausência dos POLICIAIS FERROVIÁRIOS FEDERAIS tarefa
Exclusiva de POLICIA que deveria estar patrulhando a ferrovia não existe por
omissão do Executivo, o Governo tem conhecimento destas irregularidades, nada
fez nem faz para impedir.
Exemplo deste abandono se reflete em todo os sistema ferroviário como tem-se
visto em reportagens na mídia televisiva em meu Estado Pernambuco e RECIFE
torcidas depredaram as composições e Estações após eventos esportivos, causando
danos para o patrimônio público e pânico nos usuário.
Devido este abandono é de vital importância para ferrovia que se encontra à mercê
da sorte e na omissão pela administração pública esses servidores celetistas,
concurso para exercer os cargos de emprego público de INVESTIGADOR E
AGENTE DE SEGURANÇA NA POLÍCIA FERROVIÁRIA, ocorrido na
RFFSA, sucumbiu este Órgão Público sobre seu comando, necessária reparação
aplicando-se-lhe na Lei de ANISTIA Nº 10.559/2002,

Deputado GONZAGA PATRIOTA
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 681, de 2015)

Dê-se aos arts. 1º, 2º e 3º da Medida Provisória (MPV) nº 681,
de 10 de julho de 2015, a seguinte redação:
“Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto
em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos.
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento
mercantil, até o limite de trinta e cinco por cento.
...................................................................................” (NR)
“Art. 2º .........................................................................
.............................................................................................
III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil mencionada no
caput do art. 1º;
IV - mutuário, empregado que firma com instituição consignatária
contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil
regulado por esta Lei;
.............................................................................................
VII - desconto, ato de descontar, na folha de pagamento ou em
momento anterior ao do crédito devido pelo empregador ao empregado
como remuneração disponível ou verba rescisória, o valor das prestações
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assumidas em operação de empréstimo, financiamento ou arrendamento
mercantil; e
.............................................................................................
§ 2º ................................................................................
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a
trinta e cinco por cento da remuneração disponível, conforme definido
em regulamento; e
.....................................................................................” (NR
“Art. 3º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 3º Cabe ao empregador informar, no demonstrativo de
rendimentos do empregado, de forma discriminada, o valor do desconto
mensal decorrente de cada operação de empréstimo, financiamento ou
arrendamento mercantil e os custos operacionais referidos no § 2º.
...................................................................................” (NR)
“Art. 4º A concessão de empréstimo, financiamento ou
arrendamento mercantil será feita a critério da instituição consignatária,
sendo os valores e as demais condições objeto de livre negociação entre
ela e o mutuário, observadas as demais disposições desta Lei e seu
regulamento.
§ 1º Poderá o empregador, com a anuência da entidade sindical
representativa da maioria dos empregados, sem ônus para estes, firmar,
com instituições consignatárias, acordo que defina condições gerais e
demais critérios a serem observados nas operações de empréstimo,
financiamento ou arrendamento mercantil que venham a ser realizadas
com seus empregados.
§ 2º Poderão as entidades e centrais sindicais, sem ônus para os
empregados, firmar, com instituições consignatárias, acordo que defina
condições gerais e demais critérios a serem observados nas operações de
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil que venham a ser
realizadas com seus representados.
§ 3º Na hipótese de ser firmado um dos acordos a que se referem
os §§ 1º ou 2º e sendo observados e atendidos pelo empregado todos os
requisitos e condições nele previstos, inclusive as regras de concessão de
crédito, não poderá a instituição consignatária negar-se a celebrar a
operação de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil.
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...................................................................................” (NR)
“Art. 5º ........................................................................
§ 1º O empregador, salvo disposição contratual em contrário, não
será corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, financiamentos e
arrendamentos mercantis concedidos aos seus empregados, mas
responderá como devedor principal e solidário perante a instituição
consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele
confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por
sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados.
§ 2º Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do
empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil tenha sido
descontado do mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou
pela instituição financeira mantenedora, na forma do § 5º, à instituição
consignatária, fica esta proibida de incluir o nome do mutuário em
cadastro de inadimplentes.
...................................................................................” (NR)
“Art.6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder os descontos referidos no
art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos ou operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
.............................................................................................
§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de trinta e cinco por cento do valor dos
benefícios.
...................................................................................” (NR)”

“Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 115. ......................................................................
.............................................................................................
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VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando
expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta e cinco
por cento do valor do benefício.
...................................................................................” (NR)”

“Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 45. .................................................................
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação
em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração
e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1º não
excederá trinta e cinco por cento da remuneração mensal.” (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
O aumento do limite de 30% para 35% do desconto em folha
pode ser bom para o trabalhador, aposentado, pensionista e servidor
público, pois, em época de crise, suaviza os impactos do ajuste fiscal
promovido pelo Governo.
Não consideramos correto, todavia, atrelar o aumento de 5%
do empréstimo consignado ao cartão de crédito para amortização de
despesas. Nem seria razoável, pois o trabalhador seria estimulado a gastar
esses 5% no cartão, em razão da exclusividade imposta por lei. Essa nova
diretriz pode incrementar o endividamento, pois se sabe que o cartão
facilita o consumo de produtos nem sempre essenciais para as pessoas.
Causa-nos estranheza essa mudança, eis que esse
procedimento privilegia as operadoras de cartão de crédito, haja vista o
direcionamento de um estímulo a um tipo de crédito específico. O mais
correto é o trabalhador ter o aumento da margem de empréstimo
consignado e poder optar pela melhor utilização desse crédito.
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Ressalte-se, ainda, que a medida vai na contramão das
diretrizes do próprio Governo e do momento econômico, em que as
autoridades econômicas vêm aumentando os juros para tornar o crédito
mais escasso, diminuir consumo e frear a inflação que vem aumentando de
modo preocupante.
Por essas razões, estamos propondo a retirada das expressões
“cartão de crédito” e “sendo cinco por cento destinados exclusivamente
para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito”
dos textos das leis alteradas pela medida provisória.

Sala da Comissão,
Senador Dalirio Beber
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CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015
Autor

Nº do Prontuário

Dep. Domingos Sávio
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3.__Modificativa

4. (x) Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, um artigo à Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de
2015, com a seguinte redação:

Mediante autorização do tomador servidor público, aposentado ou
pensionista, ou ainda do empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, na
forma definida em regulamento, com a finalidade de efetuar pagamentos de outras
dívidas contraídas com instituições financeiras.”
“Art.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem por objetivo permitir a utilização da sistemática de consignação
em folha, mediante autorização do tomador, para a quitação de dívidas contraídas
junto ao sistema financeiro, viabilizando a redução do endividamento das famílias
em condições mais favoráveis.

Dep. Domingos Sávio
PSDB/MG

PARLAMENTAR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015
Autor

Nº do Prontuário

Dep. Domingos Sávio
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3.__Modificativa

4. (x) Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, um artigo à Medida Provisória nº 681, de 10 de
julho de 2015, com a seguinte redação:
“Art.
Mediante autorização do tomador servidor público, aposentado ou
pensionista, ou ainda do empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, na
forma definida em regulamento, com a finalidade de efetuar pagamentos de
despesas com planos ou seguros de saúde, hospitais, clínicas e outras instituições
de atendimento à saúde.”
JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem por objetivo permitir a utilização da sistemática de consignação
em folha, mediante autorização do tomador, para a quitação de despesas
essenciais com planos e seguros de saúde, bem como com outros dispêndios
relacionadas com o atendimento à saúde do trabalhador, do aposentado, do
pensionista e de sua família.

Dep. Domingos Sávio
PSDB/MG

PARLAMENTAR
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015
Autor

Nº do Prontuário

Dep. Domingos Sávio
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3.__Modificativa

4. (x) Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, um artigo à Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de
2015, com a seguinte redação:

“Art. Mediante autorização do tomador servidor público, aposentado ou
pensionista, ou ainda do empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, na
forma definida em regulamento, com a finalidade de efetuar pagamentos de
despesas com instituições de ensino.”
JUSTIFICAÇÃO

A Emenda tem por objetivo permitir a utilização da sistemática de consignação
em folha, mediante autorização do tomador, para o pagamento de despesas de
educação do tomador ou de membros de sua família, o que constitui destinação da
maior importância de parcela da renda do trabalhador, do aposentado ou do
pensionista.

Dep. Domingos Sávio
PSDB/MG

PARLAMENTAR
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1



Supressiva

Página

2.



substitutiva

Artigo

3 . X  modificativa

4.

 aditiva

Parágrafos

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inciso

5.  Substitutivo global

alínea

A Medida Provisória nº 681, de 21 de maio de 2015, passa a vigorar com a seguinte
redação, na qual as alterações em relação ao texto original da Medida Provisória
estão assinalados em negrito:

Art. 1º ..................................................................................................................,:
“Art. 1º . Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua
remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos, cartão de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos
por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto
nos respectivos contratos. .
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato
de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até
o limite de trinta e cinco por cento;
...................................................................................” (NR)
“Art. 2º .........................................................................
.............................................................................................
III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimo ou
financiamento ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento
mercantil mencionada no caput do art. 1º;
IV - mutuário, empregado que firma com instituição consignatária contrato de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil regulado por
esta Lei;
.............................................................................................
VII - desconto, ato de descontar, na folha de pagamento ou em momento anterior ao
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do crédito devido pelo empregador ao empregado como remuneração disponível ou
verba rescisória, o valor das prestações assumidas em operação de empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil; e
.............................................................................................
§ 2º ................................................................................
I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá exceder a trinta e cinco
por cento da remuneração disponível, conforme definido em regulamento.; e
.....................................................................................” (NR
“Art. 3º ..........................................................................
..............................................................................................
§ 3º Cabe ao empregador informar, no demonstrativo de rendimentos do empregado,
de forma discriminada, o valor do desconto mensal decorrente de cada operação de
empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil e os custos
operacionais referidos no § 2º.
...................................................................................” (NR)
“Art. 4º A concessão de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil será feita a critério da instituição consignatária, sendo os
valores e as demais condições objeto de livre negociação entre ela e o mutuário,
observadas as demais disposições desta Lei e seu regulamento.
§ 1º Poderá o empregador, com a anuência da entidade sindical representativa da
maioria dos empregados, sem ônus para estes, firmar, com instituições
consignatárias, acordo que defina condições gerais e demais critérios a serem
observados nas operações de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil que venham a ser realizadas com seus empregados.
§ 2º Poderão as entidades e centrais sindicais, sem ônus para os empregados,
firmar, com instituições consignatárias, acordo que defina condições gerais e demais
critérios a serem observados nas operações de empréstimo, financiamento, cartão de
crédito ou arrendamento mercantil que venham a ser realizadas com seus
representados.
§ 3º Na hipótese de ser firmado um dos acordos a que se referem os §§ 1º ou 2º e
sendo observados e atendidos pelo empregado todos os requisitos e condições nele
previstos, inclusive as regras de concessão de crédito, não poderá a instituição
consignatária negar-se a celebrar a operação de empréstimo, financiamento, cartão
de crédito ou arrendamento mercantil.
...................................................................................” (NR)
“Art. 5º ........................................................................
§ 1º O empregador, salvo disposição contratual em contrário, não será
corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e arrendamentos mercantis concedidos aos seus empregados, mas responderá como
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devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela
devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu
regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados.
§ 2º Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do empréstimo,
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil tenha sido descontado do
mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou pela instituição financeira
mantenedora, na forma do § 5º, à instituição consignatária, fica esta proibida de incluir
o nome do mutuário em cadastro de inadimplentes.
...................................................................................” (NR)
“Art.6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder os descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
.............................................................................................
§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão
ultrapassar o limite de trinta e cinco por cento do valor dos
benefícios....................................................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 115. ......................................................................
.............................................................................................
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil, concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando
expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de trinta e cinco por
cento do valor do benefício.
...................................................................................” (NR)
Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 45. .................................................................
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de
custos, na forma definida em regulamento.
§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1º não excederá trinta
e cinco por cento da remuneração mensal
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Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
.
JUSTIFICAÇÃO
A MP 681 de 2015 permite a ampliação de 30% para 35% dos limites de
comprometimento da renda de trabalhadores e aposentados, na sistemática de
crédito consignado em folha de pagamento, sendo 5% reservados exclusivamente
para gastos no cartão de crédito.
Entendemos que não há justificativa para fazer tal segmentação por tipo de
financiamento, ou seja, reservar 5% do total da consignação para dívidas com cartão
de crédito, já que o comprometimento com esse ou aquele tipo de crédito é decisão
que deve ser deixada ao critério do trabalhador , aposentado ou pensionista, tendo
inclusive em conta o custo de cada modalidade de financiamento para o mutuário.

PARLAMENTAR
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

MPV 681
00063

ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

MEDIDA PROVISÓRIA 681 de 2015
AUTOR

1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
3 ( x) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou a
retenção de parte de sua remuneração disponível, referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, desprezadas para esse fim as
consignações compulsórias e quaisquer outras voluntárias, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta e cinco por cento, sendo cinco
por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento destinados
exclusivamente para as demais modalidades de operações de crédito
previstas no caput.
......................................................................................................................" (NR)
§ 5º O desconto de que trata o §1º não está sujeito a limites legais para
compensação.
§ 6º É vedada a utilização do cartão de crédito em relação ao qual será
procedido o desconto previsto no caput para saque de valores em
espécie.
"Art. 2º ....................................................................................................................
................................................................................................................................
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VI - instituição financeira mantenedora, a instituição a que se refere o inciso III
do caput e que mantém as contas para crédito da remuneração disponível dos
empregados, sobre a qual deverão incidir a retenção do valor das parcelas
de amortização de contratos de empréstimo, financiamento, cartão de
crédito ou arrendamento mercantil.
.............................................................................................
IX – retenção, o desconto do valor da prestação no ato do pagamento da
remuneração disponível, a ser realizada pela instituição financeira
mantenedora da conta de depósito.
§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação
dos descontos ou da retenção permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
"Art. 3º.......... .........................................................................................................
II - tornar disponíveis aos empregados, bem como às respectivas entidades
sindicais, as informações referentes aos custos referidos no § 2o deste artigo; e
III - efetuar os descontos autorizados pelo empregado, inclusive sobre as verbas
rescisórias, e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo
previstos em regulamento, exceto quando se tratar da modalidade de
retenção;
IV - efetuar os descontos autorizados pelo empregado nas verbas
rescisórias devidas e repassar o valor à instituição consignatária no prazo
de até dez dias a contar do desligamento.
V – manter a consignação e o repasse das parcelas das operações
contratadas à instituição financeira que concedeu o empréstimo enquanto
houver operações ativas com saldo devedor.
............................................................................................." (NR)
§ 4o Os descontos e as retenções autorizados na forma desta Lei e seu
regulamento terão preferência sobre outros descontos e retenções da mesma
natureza que venham a ser autorizados posteriormente.
Art. 3-A Os empregados poderão, de forma irrevogável e irretratável,
autorizar a retenção pela instituição financeira consignatária e
mantenedora da sua conta de depósito, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartão
de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato.
Parágrafo único. O empregado que, ao realizar qualquer das operações
referidas nesta Lei e optar pela modalidade de retenção, não poderá alterar
a instituição de domicílio do recebimento de sua remuneração enquanto
houver saldo devedor em amortização.
"Art. 4º A concessão de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil será feita a critério da instituição consignatária, sendo
os valores e as demais condições objeto de livre negociação entre ela e o
mutuário, observadas as demais disposições desta Lei e seu regulamento.
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§ 1º Poderá o empregador, com a anuência da entidade sindical representativa
da maioria dos empregados, sem ônus para estes, firmar, com instituições
consignatárias, acordo que defina condições gerais e demais critérios a serem
observados nas operações de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil que venham a ser realizadas com seus empregados,
sendo opcional a participação da entidade sindical representativa da maioria
dos empregados, sem ônus para estes.
....................................................................................................................." (NR)
JUSTIFICATIVA
É inegável a importância do crédito consignado como um dos principais instrumentos do
crescimento recente da oferta de crédito para pessoas físicas, que em função do seu custo
menor para o tomador, permitiu maior acesso da população ao crédito.
Porém, justamente em função da atratividade dos juros mais baixos para os consumidores e
da vinculação do pagamento ao desconto da parcela diretamente do salário ou benefício
desses tomadores, a oferta e a concessão desse tipo de crédito requer atenção especial e sua
regulamentação deve seguir um caráter mais diretivo para a indústria e protetivo para os
consumidores, principalmente quando a modalidade de crédito consignado que se pretende
estimular está associada à outra modalidade de crédito que também requer nível semelhante
de atenção, que é o cartão de crédito.
A própria experiência atual do cartão de crédito consignado, já disponibilizado no mercado
brasileiro especialmente para beneficiários do INSS e para alguns órgãos públicos locais,
demonstra que a forma de divulgação e funcionamento do produto podem gerar dúvidas ao
consumidor e trazer efeitos indesejáveis de endividamento.
Por essa razão, entendemos necessária a inserção de algumas condições, abaixo descritas,
para a sua correta utilização. Ressaltamos que tais regras já foram estabelecidas em
instruções normativas emitidas pelo INSS.
• obrigação de assegurar liquidação, ainda que parcial do valor de principal do saldo devedor,
para que o valor consignado não seja utilizado apenas para liquidar os juros devidos, levando
a uma alavancagem do endividamento do consumidor.
• vedação ao saque, para que essa modalidade de operação não seja utilizada como uma
alternativa ao empréstimo pessoal consignado (com a realização de saque do valor integral do
limite de crédito concedido), porém com taxas de juros maiores que a dessa modalidade de
operação e sem deixar claro que a consignação é utilizada apenas para amortização parcial
do valor devido; e
• obrigações de informação e transparência com relação ao funcionamento do produto e a
sistemática de liquidação por meio da consignação em folha de pagamento, evitando a
utilização indevida do cartão de crédito pelo consumidor e o seu endividamento.
É importante também deixar explícito que os empréstimos concedidos por meio do cartão de
crédito serão restritos a cinco por cento do valor da renda enquanto as demais modalidades
de crédito consignado a trinta por cento.
O objetivo da medida é assegurar que o limite de trinta por cento da renda será efetivamente
aplicado apenas às modalidades convencionais de crédito consignado (empréstimos,
financiamentos e arrendamento mercantil), que apresentam taxas de juros mais baixas do que
os praticados no cartão de crédito, evitando o endividamento da população.
Propomos também algumas alterações na Lei nº 10.820/2003 com o objetivo de estimular a
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concessão do consignado junto aos empregados do setor privado, que ainda apresentam
desempenho modesto em relação ao seu potencial, em sua maioria restrito a operações que
envolvam grandes empresas, mesmo assim em escala bem menor comparativamente às
operações com o setor público.
As propostas apresentadas criam um marco legal seguro para que as instituições financeiras
detentoras das folhas de pagamento das empresas privadas sejam autorizadas a fazer a
consignação diretamente na conta corrente do devedor quando da realização do crédito do
salário.
Apesar de contemplarem todo o universo das empresas privadas, as mudanças aqui sugeridas
devem facilitar principalmente a criação de condições para que o consignado chegue também
às pequenas e médias companhias. Muitas empresas pequenas e médias não possuem
escala ou não se interessam em realizar diretamente a retenção na folha de pagamentos das
prestações mensais, em função muitas vezes dos custos administrativos associados a esta
atividade. O mesmo vale para o conveniado empresarial – pessoa física (empresários que não
se constituem em pessoa jurídica) também contemplada nesta proposta. Para contemplar este
público, e para oferecer esta modalidade de crédito aos funcionários destas empresas é que
sugerimos estes aperfeiçoamentos no marco legal do consignado privado.
Neste sentido, uma das alterações sugeridas é a que veda a mudança de instituição financeira
responsável pela conta salário do empregado, quando este tiver saldo devedor decorrente de
operação de crédito consignado.
Acreditamos que esta mudança é fundamental para assegurar que a instituição financeira
tenha a segurança e o conforto de contar com a garantia da consignação durante todo o
período da operação de crédito.
Por fim, sugerimos que se torne opcional a participação dos sindicatos de trabalhadores nos
contratos de consignação realizados entre as empresas privadas e seus funcionários e as
instituições financeiras.
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1 ( ) SUPRESSIVA
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ARTIGO

Nº
PRONTUÁRIO

TIPO
3 ( x) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Art. 1º A Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou a
retenção de parte de sua remuneração disponível, referentes ao pagamento
de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, desprezadas para esse fim as
consignações compulsórias e quaisquer outras voluntárias, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito
ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta e cinco por cento, sendo cinco
por cento destinados exclusivamente para a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito e trinta por cento destinados
exclusivamente para as demais modalidades de operações de crédito
previstas no caput.
......................................................................................................................" (NR)
§ 5º O desconto de que trata o §1º não está sujeito a limites legais para
compensação
§ 6º É vedada a utilização do cartão de crédito em relação ao qual será
procedido o desconto previsto no caput para saque de valores em
espécie.
"Art. 2º ....................................................................................................................
................................................................................................................................
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VI - instituição financeira mantenedora, a instituição a que se refere o inciso III
do caput e que mantém as contas para crédito da remuneração disponível dos
empregados, sobre a qual deverão incidir a retenção do valor das parcelas
de amortização de contratos de empréstimo, financiamento, cartão de
crédito ou arrendamento mercantil.
.............................................................................................
IX – retenção, o desconto do valor da prestação no ato do pagamento da
remuneração disponível, a ser realizada pela instituição financeira
mantenedora da conta de depósito.
§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação
dos descontos ou da retenção permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
"Art. 3º.......... .........................................................................................................
II - tornar disponíveis aos empregados, bem como às respectivas entidades
sindicais, as informações referentes aos custos referidos no § 2o deste artigo; e
III - efetuar os descontos autorizados pelo empregado, inclusive sobre as verbas
rescisórias, e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo
previstos em regulamento, exceto quando se tratar da modalidade de
retenção;
IV - efetuar os descontos autorizados pelo empregado nas verbas
rescisórias devidas e repassar o valor à instituição consignatária no prazo
de até dez dias a contar do desligamento.
V – manter a consignação e o repasse das parcelas das operações
contratadas à instituição financeira que concedeu o empréstimo enquanto
houver operações ativas com saldo devedor.
............................................................................................." (NR)
§ 4o Os descontos e as retenções autorizados na forma desta Lei e seu
regulamento terão preferência sobre outros descontos e retenções da mesma
natureza que venham a ser autorizados posteriormente.
Art. 3-A Os empregados poderão, de forma irrevogável e irretratável,
autorizar a retenção pela instituição financeira consignatária e
mantenedora da sua conta de depósito, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartão
de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos,
quando previstos em contrato.
Parágrafo único. O empregado que, ao realizar qualquer das operações
referidas nesta Lei e optar pela modalidade de retenção, não poderá alterar
a instituição de domicílio do recebimento de sua remuneração enquanto
houver saldo devedor em amortização.
"Art. 4º A concessão de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil será feita a critério da instituição consignatária, sendo
os valores e as demais condições objeto de livre negociação entre ela e o
mutuário, observadas as demais disposições desta Lei e seu regulamento.
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§ 1º Poderá o empregador, com a anuência da entidade sindical representativa
da maioria dos empregados, sem ônus para estes, firmar, com instituições
consignatárias, acordo que defina condições gerais e demais critérios a serem
observados nas operações de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil que venham a ser realizadas com seus empregados,
sendo opcional a participação da entidade sindical representativa da maioria
dos empregados, sem ônus para estes.
....................................................................................................................." (NR)

Assinatura
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00065

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA Nº
- CM
(Medida Provisória nº 681/2015).
Inclua-se aonde na forma de Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisoria nº 681 de 2015, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art xx A Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão
autorizar de forma irrevogável e irretratável o desconto, em folha de pagamento
ou em sua remuneração disponível, dos valores referentes ao pagamento de
empréstimo, de financiamento, e de operação de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil,
quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1o O desconto mencionado no caput deste artigo também poderá incidir
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo
contrato de empréstimo, de financiamento e de operação de arrendamento
mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento).
...........................................................................................
‘Art.2o................................................................................................................
III - instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder
empréstimo, financiamento, e operação de arrendamento mercantil, regulados por
esta Lei;
IV - mutuário, empregado que firma com instituição consignatária contrato
de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil, regulados por
esta Lei;
........................................................................................
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VII - desconto, ato de descontar, em folha de pagamento ou em momento
anterior ao do crédito devido pelo empregador ao empregado como remuneração
disponível ou verba rescisória, o valor das prestações assumidas em operação de
empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil;
..............................................................................................
§2o..................................................................................
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder
a 40% (quarenta por cento) da remuneração disponível, e destinados a
amortização de empréstimo, de financiamento e de operação de arrendamento
mercantil;
‘Art. 3o .............................................................................................................
§ 3o Cabe ao empregador informar, no demonstrativo de rendimentos do
empregado, de forma discriminada, o valor do desconto mensal decorrente de
cada operação de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil,
bem como os custos operacionais referidos no § 2o deste artigo.
.................................................................................’ (NR)
‘Art. 4o A concessão de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento
mercantil será feita a critério da instituição consignatária, sendo os valores e as
demais condições objetos de livre negociação entre ela e o mutuário, observadas as
demais disposições desta Lei e de seu regulamento.
§ 1o Poderá o empregador, com anuência da entidade sindical representativa
da maioria dos empregados, sem ônus para esses, firmar com instituições
consignatárias acordo que defina condições gerais e demais critérios a serem
observados em empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil que
venham a ser realizados com seus empregados.
§ 2o Poderão as entidades e as centrais sindicais, sem ônus para os
empregados, firmar com instituições consignatárias acordo que defina condições
gerais e demais critérios a serem observados em empréstimo, financiamento ou
arrendamento mercantil que venham a ser realizados com seus representados.
§ 3o Na hipótese de ser firmado um dos acordos a que se referem os §§ 1 o ou
2o e sendo observados e atendidos pelo empregado todos os requisitos e as
condições nele previstos, inclusive as regras de concessão de crédito, não poderá a
instituição consignatária negar-se a celebrar o empréstimo, o financiamento ou o
arrendamento mercantil.
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............................................................................................
‘Art.5o............................................................................
§ 1o O empregador, salvo disposição contratual em contrário, não será
corresponsável pelo pagamento de empréstimo, de financiamento e de
arrendamento mercantil concedidos a seus empregados, mas responderá como
devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela
devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu
regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados.
§ 2o Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do
empréstimo, do financiamento ou do arrendamento mercantil tenha sido
descontado do mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou pela
instituição financeira mantenedora, na forma do § 5o, à instituição consignatária, é
esta proibida de incluir o nome do mutuário em cadastro de inadimplentes.
....................................................................................’ (NR)

‘Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira pagadora
de benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimo, de financiamento e de operação de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previsto em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
............................................................................................

§ 4o É facultada a transferência da consignação do empréstimo, do
financiamento ou do arrendamento mercantil firmado pelo empregado na vigência
de seu contrato de trabalho por ocasião de sua aposentadoria, observadas as
condições estabelecidas nesta Lei.
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não
poderão ultrapassar o limite de 40% (quarenta por cento.
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“Art. 4o O art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
‘Art.115.........................................................................
VI - pagamento de empréstimo, de financiamento e de operação de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, públicas e privadas, quando expressamente autorizado
pelo beneficiário, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor do
benefício.
..................................................................................’ (NR)”
“Art. 5o O art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
‘Art.45...........................................................................
Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que o total de
consignações facultativas, autorizadas pelo servidor, não exceda a 40%
(quarenta por cento) da remuneração mensal. (NR)”
6o

“Art. 8o Revogam-se os §§ 3o e 4o do art. 1o, o § 8o do art. 4o e o § 6o do art.
da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003.”
JUSTIFICATIVA

Submetemos à apreciação da referida emenda a Medida Provisória que
acrescenta margem de 10% (dez por cento) para a realização de despesas efetuadas
e assim alterando a margem total de 30% (trinta por cento) para 40% (quarenta
por cento) em favor dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, bem como dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e
Fundações Públicas Federais.
O mercado de crédito atualmente se apresenta em momento de contração
relevante. Dentre as opções existentes no mercado, o crédito consignado apresenta
algumas das menores taxas de juros, tendo em vista a sua baixa probabilidade de
inadimplência.
Assim, um aumento moderado do limite do crédito consignado representa
opção pertinente para lidar com a contração do mercado de crédito sem trazer
maiores riscos para as instituições financeiras e nem onerar demasiadamente os
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tomadores.
Ressalte-se que, além de mitigar a contração do mercado de crédito esperase que a medida permitirá a substituição de dívidas de custo mais elevado.
Sala das Sessões,
ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de julho de 2015.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA Nº
- CM
(Medida Provisória nº 681/2015).
Art. 1º Suprima-se o inciso I do §2º do art. 2º, bem como a expressão
“cartão de crédito” dos art. 1º, caput e §1º; do art. 2º, incisos III, IV e VII; do
art. 3º, §3º; do art. 4º, caput, §1º, 2º e 3º; do art. 5º, §§1º e 2º; do art. 6º, caput e
§5º - todos da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterados pelo art. 1º da
MPV 681/2015.
Art. 2º Suprima-se a expressão “cartão de crédito” constante do art. 115 º,
inciso VI, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, alterado pela pelo art. 2º da
MPV 681/2015; bem como do §2º do art. 45º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de
1990, alterado pelo art. 3º da MPV 681/2015.
JUSTIFICAÇÃO
O texto da medida provisória (MP) não deixa claro como será feita a comprovação
que o valor de 5% a mais da parcela se destina ao pagamento de faturas em atraso
ou de renegociação de divididas do cartão crédito.
Como a MP sinaliza que cabe à instituição financeira fazer essa comprovação, o
mais provável é que o cliente do cartão faça um empréstimo consignado para
pagar essa dívida por meio da portabilidade bancária.
Os empréstimos consignados vêm desempenhando na ampliação do crédito. Ao
reduzir os riscos de inadimplência e propiciar crédito menos oneroso, o
consignado tem produzido efeitos significativos na universalização do acesso ao
crédito e na expansão do consumo, pontos cruciais para o desenvolvimento
econômico do País.
Na qualidade de instrumento recente para uma sociedade historicamente pouco
familiarizada com a oferta de crédito, o empréstimo consignado, apesar de
teoricamente benéfico para a coletividade, ofereceu espaço para abusos que
restaram por revelar algumas de suas deficiências.
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A inclusão da possibilidade de quitação de dívidas de cartão de crédito por meio
do desconto em folha poderá trazer graves prejuízos aos trabalhadores, além do
desvirtuamento do instituto do crédito consignado.
Nesse contexto, a emenda ora apresentada para vedar a possibilidade de
contratação, na modalidade de desconto em folha, de dívidas contraídas com
cartões de crédito, cujos juros são uns dos mais altos.
Não há justificativa para que seja no financiamento, ou seja, reservar 5% do total
da consignação para dívidas com cartão de crédito, já que o comprometimento
com esse ou aquele tipo de crédito é decisão que deve ser deixada ao critério do
trabalhador, aposentado ou pensionista (consumidores), tendo inclusive em conta
o custo de cada modalidade de financiamento para o mutuário.

Sala das Sessões,

ALFREDO KAEFER
Deputado Federal
PSDB/PR

de julho de 2015.
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº 682,
de 2015, que “Altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, para estabelecer que a
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF ficará
encarregada da gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR até a completa
liquidação das obrigações deste Fundo.”

PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Senador EDUARDO AMORIM

001;

Senadora ANA AMÉLIA

002;

Senador ROMERO JUCÁ
Deputado ANTONIO BRITO

003; 004; 005; 006; 007; 008;
009; 010; 011; 012; 013; 014;
015; 016; 025;
017;

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO

018;

Deputado ONYX LORENZONI

019; 020;

Deputado MANOEL JUNIOR

021; 022;

Senador WALDEMIR MOKA

023; 024;

Deputado JOVAIR ARANTES

026; 027;
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

15/07/2015

Medida Provisória nº 682, de 10 de julho de 2015.
Autor

Nº do Prontuário

Senador Eduardo Amorim
1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

3. ___Modificativa

4. __x__Aditiva

Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Emenda nº
Acrescente-se o seguinte art. na Medida Provisória nº 682, de 2015,
renumerando-se os subsequentes:

2013:

Art.... Acrescente-se o seguinte artigo na Lei nº 12.844, de 19 de julho de

“Art. 8º-F As operações de crédito rural, oriundas de ou contratadas com
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste – FNE e do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, ou reclassificadas para estes fundos,
com vencimentos em 2012, 2013, 2014 e 2015, que estiverem em situação de adimplência
em 2011, mesmo que já tenham sido contempladas ou repactuadas ao amparo de
qualquer resolução do Banco Central do Brasil, terão seu saldo devedor prorrogado
para pagamento em condições de normalidade, em 20 (vinte) parcelas anuais, com 5
(cinco) anos de carência, e com taxa de juros de 3,5% (três e meio por cento) ao ano, com
vencimento da primeira parcela nunca anterior a 2018.
§ 1º. A situação prevista no caput aplica-se somente aos municípios que
decretaram situação de emergência ou de calamidade pública a partir de 1º de dezembro
de 2011, devidamente reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional, e para os
empreendimentos localizados nas regiões do semiárido, do norte do Espírito Santos e dos
Municípios do norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri,
compreendidos na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE .
§ 2º. Para os demais municípios de área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM, as operações de que trata o caput, terão seu saldo devedor
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prorrogados para pagamento em condições de normalidade, em 10 (dez) parcelas anuais,
com 3 (três) anos de carência e com taxa de juros de 3,5% (três e meio por cento) ao ano,
com vencimento da primeira parcela nunca anterior a 2016”.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda em apreço tem por fim prover condições de pagamento
diferenciadas para municípios que estejam enfrentando situações de emergência ou de
calamidade pública nas regiões Norte e Nordeste. Somente até junho de 2012 já eram
1.134 municípios em situação de emergência no Nordeste devido à estiagem.
Desta forma, para os municípios que tenham decretado situação de
emergência ou de calamidade, reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional, a
partir de 1º de dezembro de 2011, e que estejam em situação de adimplência em 2011,
prorroga-se o prazo para pagamento em 20 anos, com 5 anos de carência, e com taxas de
juros de 3,5% ao ano.
Convém dizer que a emenda ora apresentada está em
consonância com o disposto no art. 8º-A da Lei nº 10.777, de 12 de janeiro de 2011,
alterada pela Lei nº 12.716, de 21 de setembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a
instituir linhas de crédito especiais com recursos dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, destinadas a atender
municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida
pelo Poder Executivo Federal.
Finalmente, a presente emenda não onera em nada o Tesouro Nacional,
pois os recursos são oriundos dos Fundos Constitucionais e utilizados dentro de suas
próprias destinações.

PARLAMENTAR
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EMENDA Nº - CMMPV
(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 682, de
10 de julho de 2015, com a seguinte redação:
“Art. xx O art. 12 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12 Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas, relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PASEP, instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de
1970, vencidos até 30 de junho de 2015, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado,
serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem
retidas no Fundo de Participação dos Estados – FPE – e Fundo de Participação
dos Municípios – FPM – e repassadas à União.
§ 1º Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 30 de junho de 2015, que
forem apurados posteriormente, poderão ser incorporados ao parcelamento de
que trata o caput, mediante aumento do número de parcelas, não implicando no
aumento do valor das prestações.
§ 2º ............................................................................................
§ 3º Os pedidos de parcelamentos de que trata o caput deste artigo, bem como
os de inclusão de novos débitos ao parcelamento vigente, nos termos desta Lei,
deverão ser formalizados até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao
da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil da
circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer
retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no
parcelamento de que trata esta Lei.
§ 4º .........................................................................................”
§ 5º A inclusão de novos débitos a parcelamento já vigente ensejará o recálculo
das prestações mensais pelo número de parcelas restantes do parcelamento
anterior, conforme prazo descrito no caput.
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§ 6º A retenção de que trata o caput é limitada a 30% (trinta por cento) do
montante mensal do Fundo de Participação dos Estados – FPE – e Fundo de
Participação dos Municípios – FPM a que o ente federativo tenha direito junto
ao respectivo fundo constitucional.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda busca conceder parcelamento especial das
dívidas em atraso com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
No caso do Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, esse
montante é de mais de R$ 380 milhões, entre multas da Receita Federal e
débitos passíveis de autuação. Da mesma forma, diversos Estados e
Municípios se encontram em situação de inadimplência por conta dos
débitos com o PASEP.
Ressalte-se que essa situação impede as transferências
federais, fonte de recursos para a realização de investimentos e para a
prestação de serviços, especialmente nas pequenas prefeituras e nos
Estados menos ricos da Federação.
Propomos, ainda, a introdução de um limite fixado em 30%
como teto de comprometimento do FPE e do FPM para retenção do
respectivo fundo constitucional para quitação do parcelamento proposto e
do valor corrente do PASEP.

Sala da Comissão,

Senadora Ana Amélia
(PP-RS)
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 57-B. As centrais petroquímicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
poderão descontar das referidas contribuições, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido relativo à aquisição de etanol
utilizado na produção de polietileno.
§ 1º O montante do crédito presumido de que trata o caput será
determinado mediante aplicação de alíquota específica correspondente
a R$ 80,00 (oitenta reais) por metro cúbico de etanol.
§ 2º O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
utilizado conforme estabelecido no § 2o do art. 57-A.’

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descontinuidade da
implementação e desenvolvimento das iniciativas e investimentos da Química Verde no
Brasil.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
PIS/COFINS sobre as aquisições de etanol por centrais petroquímicas, de forma a
viabilizar o acesso a matéria-prima mais competitiva.
Em verdade, o referido crédito presumido já está previsto no artigo 57-B, da
Lei nº 11.196/2005, como forma de compensar o setor da química verde pela majoração da
tributação do etanol adquirido pelas centrais petroquímicas, que, a partir da publicação da
MP nº 613/2013, passaram a ter que pagar R$ 120 por metro cúbico de etanol, ao invés dos
R$ 48 por metro cúbico previstos anteriormente.
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O que se pretende com essa emenda é tão-somente implementar tal crédito
presumido, já que os projetos de investimento em química verde, para produção do
polietileno verde, contavam com uma tributação de R$ 48/m³ de etanol e crédito de 9,25%
de PIS/COFINS sobre o preço do etanol adquirido, como equação indispensável à
manutenção das suas linhas de produção e à aprovação de novos investimentos no setor.
Com efeito, as referidas mudanças na regra de recolhimento da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização do etanol tiveram impactos
significativos sobre o custo do etanol adquirido pela indústria química verde.
Além disso, o retorno da CIDE na gasolina agravará ainda mais essa
situação, ao impactar diretamente nos preços do etanol para a indústria química, já que não
se espera um aumento expressivo da oferta de etanol e o seu preço tem se mantido em
torno de 70% do preço da gasolina.
Nesse sentido, é preciso que os impactos das referidas medidas para o setor
da Química Renovável sejam neutralizados por meio da implementação do crédito já
previsto no art. 57-B, da Lei 11.196/2005, sob pena de comprometimento da
implementação e desenvolvimento de projetos da indústria Química Renovável.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº º 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. A pessoa jurídica produtora de nafta petroquímica
sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível
(Cide), sem prejuízo do previsto no §3º do art.5º da Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001, poderá descontar da referida contribuição,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo às
vendas para centrais petroquímicas de nafta petroquímica de produção
própria ou adquirida de terceiros, inclusive importada, nos termos e
condições estabelecidos neste artigo.
§ 1º. O crédito presumido de que trata o caput corresponderá a
16% (dezesseis por cento) sobre o valor da receita de venda da nafta
petroquímica.
§ 2º. O crédito presumido de que trata o caput não aproveitado
em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
§ 3º. O crédito presumido previsto neste artigo que a pessoa
jurídica não conseguir utilizar até o final de cada trimestre-calendário
poderá ser:
I – compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria; ou
II – ressarcido em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria;
§ 4º. O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de dezembro de
2020.
§ 5º O crédito presumido de que trata o caput não será
computado na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)”.
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Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja a interrupção do fornecimento
de matéria-prima à indústria petroquímica nacional.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
CIDE sobre a venda de nafta petroquímica no mercado brasileiro, de forma a viabilizar que
matéria-prima mais competitiva seja disponibilizada para a indústria petroquímica
nacional.
Historicamente, o setor petroquímico nacional sempre contou com a nafta
petroquímica produzida no Brasil. A demanda nacional de nafta petroquímica é de 10
milhões de toneladas anuais. As refinarias brasileiras têm capacidade de produzir 11
milhões de toneladas de nafta, sendo que, há mais de décadas, 7 milhões de toneladas são
fornecidas à indústria petroquímica brasileira.
Ocorre, todavia, que, com o aumento da demanda nacional por gasolina,
que tem crescido cerca de 15% ao ano, parte da nafta que vinha sendo fornecida à
petroquímica passou a ser utilizada para a formulação de gasolina.
Com isso, foi reduzida a importação de gasolina e aumentada a importação
de nafta. Esse fenômeno ocorrido nos últimos anos pode ocasionar o repasse para a
indústria petroquímica do custo da importação de nafta que foi destinada à formulação da
gasolina.
Tal repasse de custo ao setor petroquímico brasileiro, já combalido com o
advento do shale gas norte-americano (custo 70% inferior ao da nafta), forçaria o
fechamento de algumas linhas/unidades dos pólos petroquímicos localizados na Bahia, Rio
Grande do Sul e na Região do ABC, em São Paulo, com impactos gravíssimos.
Estudo técnico da consultoria LCA, feito para a Abiquim, mostra que a
redução de produção poderia levar à perda de cerca de 70 mil postos de trabalho, com
redução de R$ 2,3 bilhões na renda do trabalho. A receita da União seria reduzida em mais
de R$ 500 milhões, enquanto que a balança comercial seria reduzida em US$ 2,1 bilhões.
A redução na receita anual (líquida) da indústria seria da ordem de R$ 13,1 bilhões e o PIB
seria 0,1% menor.
Além disso, R$ 1 bilhão em investimentos anunciados estão à espera da
definição quanto ao custo da nafta nacional que será fornecida à indústria petroquímica
brasileira.
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Nesse sentido, a presente emenda visa solucionar o problema por meio da
concessão de crédito presumido de CIDE sobre a venda de nafta petroquímica no mercado
brasileiro, de modo a assegurar a competitividade da indústria petroquímica nacional e
viabilizar a realização de novos investimentos no setor.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº º 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. As centrais petroquímicas sujeitas ao pagamento da
CIDE, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), poderão descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido relativo à aquisição de etanol utilizado como insumo
produtivo.
§ 1º. O montante do crédito presumido a que se refere o caput
será determinado mediante aplicação das seguintes alíquotas
específicas sobre a aquisição do etanol:
a) R$ 21,36 (vinte e um reais e trinta e seis centavos) por metro
cúbico adquirido, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep;
b) R$ 98,64 (noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
por metro cúbico adquirido, em relação à Cofins;
c) R$ 100,00 (cem reais) por metro cúbico adquirido, em relação
à CIDE.
§ 2º. O crédito presumido não aproveitado em determinado
período de apuração poderá ser aproveitado nos períodos subsequentes
e ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3º. O crédito presumido de que trata este artigo não está
sujeito à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
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§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a majorar e a reduzir as
alíquotas específicas do crédito presumido, com parâmetro nos
mesmos percentuais de majoração ou redução da tributação sobre a
gasolina.”

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descontinuidade da
implementação e desenvolvimento das iniciativas e investimentos da Química Verde no
Brasil, tendo em vista a falta de competitividade de preço da matéria-prima renovável.
O retorno da CIDE na gasolina agravará ainda mais a situação da química
verde, ao impactar diretamente nos preços do etanol, já que não se espera um aumento
expressivo da oferta de etanol para fins industriais e o seu preço tem se mantido em torno
de 70% do preço da gasolina.
O Decreto Federal nº 8.935/2015 reinstituiu a CIDE nas operações com
gasolina em R$ 100/m3. Além disso, aumentou a tributação do PIS/PASEP e da Cofins,
em R$ 120/m3. Esse aumento repercutiu diretamente no preço da gasolina e, por via
reflexa, no preço do etanol comprado pelas indústrias da química verde.
Tendo em vista a particularidade setorial da química verde que utiliza
matérias-primas renováveis e a sua importância estratégica para economia brasileira, a
presente emenda visa introduzir medida neutralizadora a esse novo custo tributário
atribuído às Centrais Petroquímicas inseridas no âmbito da química verde.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
Art. XX. Para efeito de interpretação do disposto no art. 3º da Lei
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no art. 23, caput e § 1º, da
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a incorporação de ações
ou quotas nas operações de substituição de ações mediante
integralização de capital, considerando sua natureza de permuta,
somente se sujeita à apuração do ganho de capital, nas hipóteses de
a pessoa física subscritora:
I – optar por lançar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas
recebidas por valor superior ao das ações ou quotas transferidas a
título de integralização; ou
II – receber torna, assim entendida como a percepção adicional de
qualquer valor, em espécie, bens ou direitos distintos das ações ou
quotas representativas do capital da pessoa jurídica objeto da
integralização.
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, o ganho de capital será
apurado apenas em relação à torna.
§ 2º A condição de permuta não se altera ainda que o valor pelo
qual as ações ou quotas entregues pela pessoa física tenham
ingressado no patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência da
avaliação estabelecida pela legislação societária, por valor superior
ao constante da declaração de bens da pessoa física.
§ 3º Relativamente às operações de que trata este artigo, realizadas
até 31 de dezembro de 2015, inclusive em relação ao ágio
constituído sob a égide do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, a dedutibilidade do ágio observará, tãosomente, as normas estabelecidas na legislação aplicável à pessoa
jurídica, ainda que a pessoa física subscritora haja adotado o
tratamento de permuta previsto no § 1º do art. 23 da Lei nº 9.249,
de 1995.
Art. YY. Para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica, a
partir de 1º de janeiro de 2016, do ágio por rentabilidade futura
(goodwill), que tiver sido apurado em operações de substituição de
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ações ou quotas de participação societária de que trata o art. XX,
somente poderá ser excluído na forma de que trata o art. 22 da Lei
nº 12.973, de 13 de maio de 2014, na hipótese de a pessoa física
subscritora não optar por lançar, em sua declaração de bens, as
ações ou quotas recebidas pelo mesmo valor das ações ou quotas
dadas em substituição.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, a pessoa física subscritora
deverá comunicar sua opção à pessoa jurídica objeto da
integralização no momento da incorporação de suas ações ou
quotas.
§ 2º A comunicação de que trata o § 1º será também efetuada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, na forma e prazo
por ela estabelecidos.
§ 3º A comunicação efetuada nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo
será irretratável e implica, para a pessoa física subscritora, opção
tácita pelo tratamento de apuração de ganho de capital previsto no
§ 2º do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, independentemente da
natureza de permuta das operações de que trata o art. XX.

Justificação
Nas últimas duas décadas, graças, principalmente, à estabilidade econômica
alcançada pelo Brasil e à consequente melhoria do ambiente de negócios para as empresas
nacionais, diversas operações de reorganização societária resultaram na formação de
conglomerados empresariais fortalecidos e eficientes, gerando, inclusive, maior
contribuição aos cofres públicos.
Tal evolução implicou profunda revisão no modelo de gestão empresarial no
País, impondo o profissionalismo e a concentração decisória, mas descentralizando e
especializando as atividades fins, mediante, principalmente, a instituição de holdings,
fazendo de nossas empresas organismos mais consistentes para o enfrentamento da forte
concorrência de uma economia globalizada e competitiva.
Em muitos casos, para a efetivação das reorganizações societárias,
especialmente nas incorporações de empresas, fez-se necessário que pessoas físicas, na
maioria das vezes de famílias de empreendedores históricos do Brasil, detentoras de
significativas participações societárias nas empresas envolvidas no processo, se vissem na
contingência de, até para salvaguardar seu patrimônio, integralizar o capital de outras
empresas, mediante o aporte de suas participações. O art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995,
guarda perfeita consonância com uma correta política de estímulo à capitalização das
empresas nacionais, dando-lhe o correto tratamento de permuta.
Porém, diante da intensidade das operações, do elevado porte das empresas e
das grandes quantias envolvidas acabaram por despertar a atenção da RFB, que
desencadeou diversas ações de fiscalização, das quais resultaram autuações que envolvem
valores simplesmente impagáveis sob o argumento de um pretenso ganho de capital.
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Assim, para preservar os legítimos interesses da Administração Tributária
Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes, a presente
proposta elucida as situações pelas quais se faz a adequada apuração do ganho de capital
de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que
dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
A suposta legitimidade para tributar pessoas físicas em operações de
incorporação de ações ignora a legislação vigente, considerando como renda fatos em que
inexiste qualquer acréscimo patrimonial. De acordo com a lei tributária brasileira, a pessoa
física deve observar o regime de caixa, tributando-a à medida que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos. Assim, somente no momento da efetiva alienação das ações é
que deve ocorrer a apuração e, se for o caso, a tributação dos possíveis ganhos de capital
da pessoa física.
Neste sentido, processos de reorganização empresarial que não produzam
qualquer ganho ou variação patrimonial para os titulares (pessoas físicas) das ações,
capitalizam o investidor, elevam a competitividade de nossa economia, induzem o
investimento produtivo e, principalmente, promovem o crescimento e a modernização das
estruturas empresariais.
Desta forma, para preservar os legítimos interesses da Administração
Tributária Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes,
sobretudo no mercado de capitais, a presente proposta elucida as situações pelas quais se
faz a adequada apuração do ganho de capital de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da
Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
Destaque-se que o dispositivo interpretativo ora proposto não gera qualquer
renúncia de receita e tampouco perda de arrecadação, pois tem como intuito deixar claro
aquilo que já previsto em lei há mais de 20 anos, buscando a adequada interpretação do
texto legal.
Por fim, e de forma a harmonizar o tratamento conferido às pessoas físicas àquele
dispensado às pessoas jurídicas, a emenda introduz artigo prevendo que a exclusão do
ágio na apuração do lucro real das pessoas jurídicas em virtude de operações de
incorporação, fusão ou cisão somente poderá ser realizado, nas hipóteses em que
houver incorporação de ações das pessoas físicas envolvidas, quando esta optar por
não constar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas recebidas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art.___. Fica autorizada a concessão de subvenção com a
finalidade de promover a equalização de juros para as empresas
industriais exportadores, visando a manter a competitividade da
indústria de exportação brasileira de produtos manufaturados, que
necessitam de capital intensivo.
§ 1º Somente poderão se habilitar à subvenção as empresas
industriais, predominantemente exportadoras, com, no mínimo, 80%
(oitenta por cento) de exportação da sua produção total e cujo
faturamento anual seja de, no máximo, 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente.
§ 2º A referida subvenção limitar-se-á à diferença convertida em
reais entre os juros pagos e a taxa LIBOR interbancária, quando
financiamento em moeda estrangeira, ou a diferença entre os juros
pagos e a taxa TJLP, quando o financiamento for em moeda nacional.
§ 3º Eventuais receitas financeiras, obtidas com aplicação de
sobras de caixa, serão deduzidas da subvenção na mesma razão do
disposto no § 2º.
§ 4º Os custos incorridos com hedge cambial, poderão ser
computados na referida subvenção, limitados ao fluxo de pagamento
de juros e amortizações do exercício corrente.
§ 5º A referida subvenção não será computada na base de
cálculo da apuração do lucro real e nem base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, constituindo-se uma
receita não tributável.
§ 6º O limite anual de dispêndio do Tesouro Nacional, para o
cumprimento do disposto neste artigo, será estabelecido pela Lei
Orçamentária, sendo que no exercício de 2015 será limitado a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões) de reais.
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§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda editará regulamento
definindo os parâmetros e limites da respectiva subvenção, dentro dos
parâmetros deste artigo.”

Justificativa
A alteração proposta na presente Medida Provisória tem como objetivo o
desenvolvimento econômico do Brasil. Visa conceder incentivo, na forma de subvenção
econômica, para as empresas industriais exportadoras brasileiras, promovendo a
equalização de juros com o fim de garantir a competitividade.
A modificação proposta é fundamental no presente momento, uma vez que
indústria apresenta quadro negativo. Os indicadores mostram uma estagnação do setor
industrial brasileiro, que vem apresentando taxas de crescimento modestas e até negativas.
Contribuem para isso os elevados custos dos insumos, como energia elétrica e mão de
obra, e a infraestrutura sabidamente deficiente no Brasil. Reverter o quadro é urgente para
arrecadação de impostos, manutenção de empregos e desenvolvimento do país.
A proposta também é relevante se consideramos os problemas do setor externo
brasileiro. O balanço de pagamentos do país tem se deteriorado de forma preocupante, com
o aumento do déficit em transações correntes, especialmente se tomado como proporção do
PIB. Para isso, tem contribuído a redução do saldo da balança comercial, com a expansão
das importações sem o correspondente incremento das exportações.
O benefício será concedido às empresas industriais, preponderantemente
exportadoras, que tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) de exportação da sua
produção total, e cujo faturamento anual seja de no máximo 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente. Garante-se, com isso, que o benefício seja direcionado efetivamente a
indústrias exportadoras, permitindo-lhes financiar-se a um custo menor, mais próximo
daqueles suportados por seus concorrentes estrangeiros. A emenda traz outras salvaguardas
para que o referido objetivo seja alcançado com o menor custo possível. Em primeiro
lugar, limita-se o montante da subvenção: quando se tratar de empréstimo internacional, o
limite será a diferença entre os juros pagos e a taxa LIBOR; quando nacional, a diferença
entre a taxa de juros e a TJLP. Além disso, eventuais receitas financeiras obtidas com
aplicação de sobras de caixa serão deduzidas da subvenção.
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Por outro lado, a subvenção não será considerada rendimento tributável para fins de
imposto de renda, nem integrará a base de cálculo da CSLL. Se não fosse assim, o
benefício terminaria por ser devolvido em parte para a própria Tesouro Nacional,
responsável pelo benefício, reduzindo-se seu alcance.
Por fim, há um limite global para o benefício de R$ 400.000.000,00 para 2015,
suficiente para alcançar os resultados esperados, mas que não coloca em risco a
responsabilidade fiscal. Inclusive, sempre atento a seguir as normas legais, ressalto que o
recurso orçamentário para a presente medida se encontra no Orçamento da União, na
funcional

28.846.0909.00OB.0001,

ação

AUXÍLIO

À

CONTA

DE

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (LEIS NºS 10.438, DE 26/04/2002, E 12.783, DE
11/01/2013) – NACIONAL.
Assim, a modificação proposta é relevante e oportuna tanto por dinamizar a
combalida indústria brasileira, quanto por promover uma melhoria das contas externas do
país.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 22 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 22. ..............................................................................
.............................................................................................
§ 8º Na hipótese de exportações realizadas por empresas
exportadoras devidamente habilitadas nos programas de parcelamento
incentivado de que tratam as Leis nº 9.964, de 10 de abril de 2000, nº
10.684, de 30 de maio de 2003, nº 11.941, de 27 de maio de 2009, nº
12.973, de 13 de maio de 2014, nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e
nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, e a Medida Provisória nº 303,
de 29 de junho de 2006, na análise de deferimento dos créditos
resultantes de que trata este artigo, não se aplicará a compensação em
procedimento de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade
suspensa.’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Em 15 de junho de 2014, o Governo Federal reconheceu a
necessidade de equacionar o problema da acumulação de resíduos tributários
no custo de exportação por meio da edição da Medida Provisória (MPV) nº
651, que reinstituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA.
Pelo regime, a pessoa jurídica exportadora pode apurar crédito,
mediante a aplicação de percentual estabelecido em ato do Poder Executivo,
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
A MPV nº 651/2014 foi regulamentada inicialmente pelo
Decreto nº 8.304, de 12 de setembro de 2014, e pela Portaria do Ministério da
Fazenda nº 428, de 1º de outubro de 2014.
Com a conversão da MPV nº 651, de 2014, na Lei nº 13.043, de
13 de novembro de 2014, tornou-se necessária a edição de um novo decreto
regulamentador, de forma a compatibilizar o ordenamento infralegal às
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diversas emendas legislativas incorporadas ao texto original da referida
Medida Provisória.
Foi, então, editado o Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de
2015. Ocorre que o novo decreto não tratou de um grave problema relativo à
garantia de liquidez dos créditos atribuídos pelo Reintegra, especialmente
para as empresas exportadoras brasileiras que, porventura, em passado
recente, também aderiram aos programas de parcelamento incentivado de
débitos tributários federais (comumente denominados de “REFIS”).
Estamos falando da compensação de ofício entre os créditos
obtidos pelas empresas exportadoras no âmbito do Reintegra com débitos cuja
exigibilidade está suspensa, pois estão incluídos em parcelamento, de acordo
com o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. O procedimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) está previsto no
art. 61 da Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Todavia, a aplicação da compensação de ofício, no caso do
Reintegra, é não apenas ilegal, por ampliar o cabimento da compensação de
ofício mediante mera Instrução Normativa, exorbitando sua função
meramente regulamentar, mas também descabida, pois desvia a finalidade
precípua do Reintegra, qual seja, de promover e estimular as exportações
brasileiras, a partir do aumento da sua competitividade e rentabilidade. Ao se
permitir a compensação de ofício inclusive com parcelas vincendas de
parcelamentos, não haverá, como consequência, nenhum efeito positivo de
caixa para as empresas exportadoras a curto prazo.
Obviamente, caberia tal compensação de ofício sobre parcelas do
Refis já vencidas e ainda não liquidadas, mas jamais sobre parcelas
vincendas, que tenham sido fruto de acordo voluntário de parcelamento entre
a RFB e os contribuintes exportadores.
Diante deste diagnóstico, justifica-se o urgente aprimoramento
do arcabouço jurídico que regula o Reintegra. Para isso, propomos a presente
emenda à Medida Provisória nº 671, de 2015, a fim de vedar a compensação
de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade suspensa, na análise
de deferimento dos créditos resultantes do Reintegra.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ___ O art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei
será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que
ela for promovida de ofício ou for apresentada a
declaração de que trata o § 1º do art. 74 da Lei nº 9.430, de
27 de dezembro de 1996.’ (NR)”

Justificativa
Trata-se de emenda para alterar a Lei nº 11.457, de 2007, objetivando
autorizar a compensação dos débitos relativos a contribuições previdenciárias com créditos
de outros tributos federais.
A Lei da Super-Receita promulgada em 2007 concentrou na nova Secretaria
da Receita Federal do Brasil as atribuições antes divididas entre a Secretaria da Receita
Federal e o INSS. Por opção do legislador, a Lei nº 11.457/07 expressamente afastou a
aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previdenciárias, sendo, por isso,
impossível a compensação de outros tributos com as contribuições previdenciárias
vincendas.
Considerando a conjuntura em que se encontra atualmente a economia
brasileira, necessitando urgente de medidas que a impulsionem, proponho a revisão do
tema da compensação tributária de créditos previdenciários com débitos tributários, de
forma que os créditos tributários acumulados pelos exportadores possam ser regularmente
utilizados para liquidação dos débitos previdenciários a cargo da indústria. Essa medida,
não incorre em qualquer renuncia fiscal que venha a afetar a meta de superávit primário
prevista pelo Ministério da Fazenda para o corrente exercício.
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Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente iniciativa,
uma vez que de grande significado para industria brasileira.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

1353

– CM

(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou sociedade empresária que pleitear
ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos arts. 51, 52 e 70, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 120 (cento
e vinte) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e
cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal e
honorários advocatícios, observados os termos dispostos neste artigo.
...............................................................................
§ 1º-A A adesão ao parcelamento descrito no caput ocorrerá
mediante a antecipação de até 20% (vinte por cento) do montante da
dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções previstas
no caput, conforme plano de recuperação aprovado pelo juiz
responsável pela recuperação judicial.
§ 1º-B Para os fins do disposto no § 1º-A, o juiz deverá
considerar o montante da dívida a ser parcelada nos termos deste
artigo, a capacidade econômica do contribuinte e a repercussão do
valor da antecipação na viabilidade do plano de recuperação judicial.
§ 1º-C A antecipação a que se refere o § 1º-A deverá ser paga
em até 30 (trinta) dias da publicação do despacho do juiz que definir
seu valor, nos termos do § 1º-B.
§ 1º-D O valor de cada parcela será calculado observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada, descontadas as reduções previstas no caput e a
antecipação a que se refere o § 1º-A:
I – da 1ª à 24ª prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);
II – da 25ª à 48ª prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
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III – da 49ª à 119ª prestação: 1,0% (um por cento); e
IV – 120ª prestação: saldo devedor remanescente.
§ 1º-E O vencimento da primeira parcela dar-se-á após 12 (doze)
meses contados da data de vencimento do pagamento da antecipação a
que se refere o § 1º-A.
...............................................................................
§ 8º O empresário ou a sociedade empresária de que trata o
caput poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até
31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados de que trata este artigo.
§ 9º As sociedades empresárias referidas no caput que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício
previsto no artigo 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que
tenham sido excluídas do referido programa pelo inadimplemento das
antecipações exigidas pelo § 2º do artigo 2º da mesma lei poderão
utilizar-se dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para
pagamento destes valores, sem prejuízo da sua utilização para
quitação antecipada, nos termos do § 8º deste artigo.
§ 10. O pagamento das antecipações previstas no § 2º do art. 2º
da Lei nº 12.996, de 2014, nos termos do § 9º, restabelece a adesão ao
parcelamento respectivo.
§ 11. A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL para pagar débitos parcelados nos termos deste
artigo não possui efeitos fiscais para fins de determinação da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.’ (NR)”

JUSTIFICATIVA
Propomos emenda para alongar os prazos do refinanciamento de
débitos tributários, previsto na Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, das
empresas em recuperação judicial, bem como permitir a utilização de créditos
próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
Muito embora a reabertura dos programas de parcelamento de
débitos federais previstos nas Leis nº 11.941, de 27 de maio de 2009 (“REFIS
da Crise”), e nº 12.249, de 11 de junho de 2010 (“REFIS-Autarquias”), tenha
representado importante medida para auxiliar a recuperação de empresas em
estado pré-falimentar, faz-se necessário o aperfeiçoamento desses programas,
com o alongamento dos prazos de refinanciamento para as empresas em
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recuperação judicial, de forma a manter as empresas em operação e preservar
a geração de empregos.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 682, de 2015)

Incluam-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão (PLV)
da Medida Provisória (MPV) nº 682, de 13 de julho de 2015, os seguintes
artigos, renumerando-se os demais:
“Art.___ O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou sociedade empresária que pleitear
ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
poderão parcelar seus débitos com a União, inclusive os constituídos
posteriormente ao processamento da recuperação judicial, em cento e
vinte parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada:
I - da 1ª (primeira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,5%
(cinco décimos por cento);
II - da 25ª (vigésima quinta) à 48ª (quadragésima oitava)
prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
III - da 49ª (quadragésima nona) à 119ª (centésima décima nona)
prestação: 1% (um por cento); e
IV - 120ª (centésima vigésima) prestação: saldo devedor
remanescente.
.......................................................................................’(NR)”

“Art.___ O empresário ou sociedade empresária que pleitear ou
tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts.
51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício previsto
no art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que tenham sido
excluídos do referido programa pelo inadimplemento das antecipações
exigidas no § 2º do art. 2º da mesma Lei, poderão utilizar-se dos prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa para pagamento destes valores, sem prejuízo
da sua utilização para quitação antecipada.
Parágrafo único. O pagamento das antecipações previstas no §
2º do art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, nos termos do caput,
restabelece a adesão ao parcelamento respectivo.”
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JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda resgata texto já aprovado pelo Congresso Nacional,
mas que restou vetado pela Presidência da República. Trata-se de emenda que
favorece o parcelamento de dívidas com a Fazenda Nacional por empresário
ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da
recuperação judicial.
As condições que apresentamos são mais propícias à recuperação
das empresas do que as atualmente em vigor, de sorte a permitir que se
reestruturem e mantenham sua atividade produtiva. Com isso, entendemos
que os beneficiários dessa proposta extrapolam a pessoa do empresário ou da
sociedade empresária que venha a aderir ao parcelamento, pois a medida
beneficia também os trabalhadores, que verão seus empregos mantidos, e a
própria Fazenda Nacional, que potencializará sua arrecadação, uma vez que
haverá melhores condições de a empresa se manter ativa e contribuinte.
Propomos, ainda, a previsão de que o empresário ou a sociedade
empresária que tiver pleiteado ou deferido o processamento da recuperação
judicial e que tenha efetuado pedido de parcelamento, tempestivamente, no
âmbito do Refis, possa, caso tenha sido excluído por falta de pagamento das
antecipações exigidas pela lei, utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa para pagamento das referidas antecipações. Esse pagamento
restabeleceria a adesão ao parcelamento, medida que beneficiaria as empresas
e o Fisco, que receberia os recursos no âmbito do referido programa de
parcelamento.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 682, de 13 de julho de 2015:
Art.____O Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa
a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º:
“Art. 17. ...............................................................................................
..............................................................................................................
§ 4º Os lucros obtidos por instituição financeira serão oferecidos à
tributação, quando se tratar de instituição controlada por holding
financeira de propósito específico, deduzidos os juros e outros
encargos associados ao empréstimo contraído pelo controlador com
destinação específica de aumento de capital para saneamento de
passivos e viabilização de planos de negócios desenvolvidos pela
instituição financeira adquirida, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido de
que trata a Lei nº 7.989, de 15 de dezembro de 1988, mediante ajuste
na Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.
§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, os juros e outros encargos
associados ao empréstimo deverão ser contabilizados pela holding
financeira de propósito especifico como custo de aquisição da
instituição financeira receptora dos recursos captados mediante o
empréstimo. ” (NR).

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de emenda com objetivo permitir uma adequação contábil
incentivadora de operações societárias entre entidades financeiras. Pretende-se
possibilitar a exclusão do lucro líquido de instituição financeira receptora dos
juros e encargos associados ao empréstimo contraído por holding financeira, com
o propósito específico de aumentar o capital para sanear passivo e viabilizar plano
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de negócios para instituição financeira adquirida. No mesmo sentido, sugerese a previsão de contabilização dos referidos encargos do empréstimo como custo
de aquisição, pela holding financeira, da instituição financeira receptora dos
recursos obtidos.
Cumpre esclarecer que a proposição não causa prejuízo algum ao erário
público ou não se tratar de renúncia fiscal, mas sim de equilíbrio entre receitas e
as despesas necessárias a sua produção.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Agosto de 2015

– CM

(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art. ___ O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal, dos Municípios e em cargo de direção de Serviço
Social Autônomo, nas seguintes hipóteses:
....................................................................................
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou
entidades dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou para
Serviço Social Autônomo, o ônus da remuneração será do órgão ou
entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais
casos.
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública,
sociedade de economia mista ou serviço social autônomo, nos
termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo
efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de
percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade
cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão
ou entidade de origem.
...................................................................... ' (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta trata da alteração, na Lei nº 8.112, 11 de dezembro
de 1990, para incluir entidades do Serviço Social Autônomo como entes passíveis de
receber a cessão de servidores públicos regidos pelo diploma legal.
Os Serviços Sociais Autônomos são aqueles instituídos por lei com
personalidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, porém de cooperação com o
Poder Público para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos
profissionais, e, ainda que não sejam consideradas integrantes da Administração
Indireta, administram verbas decorrentes de contribuições parafiscais e gozam de uma
série de privilégios próprios dos entes públicos, assim, estão sujeitas a normas
semelhantes às da Administração Pública sob vários aspectos.
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A definição, os princípios e o escopo dos Serviços Sociais Autônomos,
portanto, permitem sua inclusão como entes receptores de funcionários públicos
federais, e, a presente alteração dá a mesma segurança jurídica a esses funcionários
cedidos aos Serviços Sociais às demais cessões aos órgãos ou entidades dos Poderes da
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios.
Para evitar qualquer distorção, propomos limitar essa cessão para cargos
de direção dessas entidades e prever que o procedimento será sempre feito sem ônus
para a União.
Assim, cumpre registrar que a medida proposta não acarretará aumento
de despesas, e apenas possibilitará que funcionários públicos federais possam
contribuir, ainda mais, com os trabalhos realizados por esses serviços de cooperação
com o Poder Público, todavia, sem perderem seus direitos adquiridos advindos da
contratação por concurso público.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 682, de 13 de julho de 2015:
“Art. ___É vedado restringir, a título de contingenciamento

do crédito ao setor público, a contratação de operação de
crédito por sociedade de economia mista estaduais,
titulares de concessão do serviço público, que não se
enquadrem na condição de empresa estatal dependente a
que se refere a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, suas subsidiárias e controladas.”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A concessão de crédito para empresas estatais é regulada pela Lei
Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.
A referida Lei instituiu a figura da empresa estatal dependente, definindo-a
como sendo “a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos,
no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação societária”. A empresa
estatal dependente foi equiparada ao ente da Administração Pública Direta, aplicando-selhe todos os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive e especialmente, as
restrições para contratar operações de crédito que decorreram dessa Lei Complementar.
Por exclusão, as empresas estatais que não recebem recursos dos tesouros para
atendimento de suas necessidades de custeio, também conhecidas como empresas estatais
não dependentes, ficaram liberadas para contratar operações de crédito.
Entretanto, a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.827,
de 30 de março de 2001, que consolida e redefine as regras para o contingenciamento do
crédito ao setor público, ao definir restrições para as operações de crédito a serem
contratadas pelo Setor Público incluiu também as empresas estatais não dependentes, entre
as quais se encontram as concessionárias de serviço público.
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Em 26 de novembro de 2008, foi emitida a Resolução do CMN nº 3.647,
que dispõe que a Resolução nº 2.827, de 2001, e suas alterações subsequentes, não se
aplicam à Petrobras e suas subsidiárias e controladas. Essa decisão permite, portanto, à
Petrobras Distribuidora S.A., que desde 1993 é a concessionária de gás canalizado no
Estado do Espírito Santo, não ser submetida às regras de contingenciamento de crédito ao
setor público, aplicadas às demais concessionárias.
A redação atual da Resolução do CMN nº 2.827, de 2001, tem impedido as
concessionárias estatais de serviço público – que não se enquadram na categoria de
empresas estatais dependentes – de investir na implantação e expansão de sua sempresas,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de seus respectivos Estados por
meio da geração de emprego e renda. Propomos, então, corrigir essa distorção, com a
exclusão das sociedades de economia mista estaduais titulares de concessão do serviço
público que não se enquadrem na condição de empresa estatal dependente, suas
subsidiárias e controladas do conceito de setor público para efeitos das normas legais e
infralegais que limitem o acesso ao crédito por parte de órgãos e entidades do setor
público.
Tal medida proporcionará condições para o desenvolvimento do país. Por
isso, contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art.____Os arts. 20 e 22 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de
2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo
existente na contabilidade, na data da aquisição da participação
societária, referente à mais-valia de que trata o inciso II do caput do
art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
decorrente da aquisição de participação societária, poderá ser
considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu
causa, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do
cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.
....................................................................................”(NR)
“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação
societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill)
decorrente da aquisição de participação societária, poderá excluir
para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração
subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do
período de apuração.
Parágrafo único. Ficam convalidadas as exclusões para fins de
apuração do lucro real decorrentes do aproveitamento do ágio por
rentabilidade futura (goodwill), decorrentes de aquisições de
participações societárias de partes dependentes ou relacionadas
anteriores ao advento desta Lei.”(NR)

Justificativa
As alterações nos referidos artigos têm por objetivo reconhecer,
expressamente, a legitimidade da possibilidade de utilização do ágio interno decorrente de
operações entre partes relacionadas/dependentes. A inclusão do parágrafo único, em
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particular, deixa clara a legitimidade da utilização do ágio interno nas
operações anteriores ao advento da Lei 12.973/2014, resultado da conversão da MP
627/2013, preservando-se o distanciamento entre o conceito jurídico e o conceito técnicocontábil até então existente.
O simples fato de as partes serem ligadas e relacionadas, por si só, não deve ser
determinante para afastar o direito à dedutibilidade do ágio gerado em uma transação
interna. Uma vez comprovadas a licitude das condutas, a lisura na avaliação da empresa
adquirida, bem como o legítimo propósito negocial, deve ser expressamente prevista a
hipótese de aproveitamento do ágio interno.
Nesse contexto, excluídas as hipóteses de simulação, é perfeitamente possível
que haja uma operação legítima dentro de um grupo econômico com a formação de ágio.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Acrescente-se à Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, onde
couber, dois novos artigos com a seguinte redação:
Art. ___ O artigo 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:
““Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre
as receitas decorrentes das operações de:
I - ..............................................................................................
II - ............................................................................................
III - .........................................................................................
IV – cessão ou transferência de direitos a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, inclusive licença de
tecnologia, cujo pagamento represente ingresso de
divisas.”(NR)

Art. ____O artigo 6º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - ..............................................................................................
II - .............................................................................................
III - ...........................................................................................
IV – cessão ou transferência de direitos a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, inclusive licença de
tecnologia, cujo pagamento represente ingresso de
divisas.”(NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A inovação e a pesquisa em ciência e tecnologia no ambiente
produtivo são necessárias para estimular a autonomia tecnológica e o desenvolvimento
industrial no Brasil. Ocorre que, atualmente, o regime tributário, ao invés de facilitar, onera
a exportação de tecnologia desenvolvida no Brasil para outros países.
Isso porque, da forma como redigida, a legislação tributária atual
(i.e. Lei nº 10.637, de 2002 e Lei nº 10.833, de 2003) acaba limitando a desoneração do
PIS e da COFINS às receitas decorrentes de operações de exportação a aquelas
relacionadas com bens, mercadorias e serviços. Todavia, com a evolução da economia e da
tecnologia há outras riquezas produzidas em território nacional que podem ser objeto de
exportação e geração de divisas para o país.
Destaquem-se,

por

exemplo,

as

receitas

decorrentes

do

licenciamento de tecnologia que, quando utilizada por não residentes, deve ser
devidamente remunerada gerando ingresso de recursos no país – o que representa uma
importante fonte de remuneração de empresas nacionais desenvolvedoras de tecnologia
local.
Em desacordo com o que determina a Constituição Federal, a
legislação ordinária acaba limitando a desoneração ampla e irrestrita concedida pelo
legislador constituinte às receitas de exportação – que é uma das principais formas do
Estado de promover a economia nacional.
A Constituição Federal, em seu artigo 149, §2º, inciso II, prevê a
isenção do PIS e da COFINS sobre quaisquer receitas de exportação, sem limitação, nos
seguintes termos: “as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(…)”
Por sua vez, as hipóteses de isenção do PIS e da COFINS na
sistemática não-cumulativa estão delimitadas nos artigos 5º da Lei nº 10.637, de 2002 1 e
artigo 6º da Lei nº 10.833, de 20032, que excluem somente as receitas decorrentes de
1

2

Lei nº 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“(...) Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.”
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003
“(...) Art. 6º A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;
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exportação de mercadorias para o exterior e da prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior da incidência das contribuições.
Sob o argumento de que o artigo 111 do Código Tributário
Nacional determina que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre: (...) II - outorga de isenção”, a Secretaria da Receita Federal já se posicionou em
mais de uma ocasião no sentido de que a isenção do PIS e da COFINS não se aplica, por
exemplo, sobre as receitas de royalties recebidos do exterior em contrapartida pelo
licenciamento ou cessão de direito desenvolvido no Brasil. Veja-se, por exemplo, a
Solução de Consulta nº 92, de 12 de junho de 2012 exarada pela Secretaria da Receita
Federal:
“Os royalties recebidos do exterior, em pagamento pelo
licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de
computação, não configuram receita de exportação nem de
prestação de serviços, de sorte que não se enquadram nas três
hipótese de não-incidência de Cofins previstas no art. 6º, incisos I
a III, da Lei nº 10.833, de 2003.” (original sem grifo)
Assim, a interpretação da legislação atual acaba tributando pelo
PIS e pela COFINS as receitas decorrentes da exportação de direitos e intangíveis.
O presente projeto visa ajustar a redação da legislação ordinária de
forma a dar plena efetividade ao artigo 149 da Constituição Federal, estendendo a
desoneração do PIS e da COFINS também sobre as receitas decorrentes de exportação de
direitos e tecnologia.
Por considerarmos de alta relevância a presente proposta, rogamos
aos nobres Colegas pela aprovação deste Projeto de Lei.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Data

Medida Provisória nº 682/2015

15/07/2015

Autor

Nº do Prontuário

Deputado ANTONIO BRITO – PTB/BA
1. ____ Supressiva 2.____ Substitutiva
Página

Artigo

3. ____Modificativa 4. _X_Aditiva
Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
EMENDA
Inclua-se a onde couber:
“Art. XX. Fica reaberta, até 03 (três) meses após a publicação dessa Lei, a adesão ao Programa
de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que
Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde –
PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873/2013, devendo cumprir todos os requisitos previstos nos art.
23 a 42 da referida e seu regulamento.”

JUSTIFICAÇÃO
As santas casas, hospitais e entidades filantrópicas da área da saúde, mais de 2100 entidades de todo o País,
responsáveis por mais de 50% do atendimento prestado ao Sistema Único de Saúde – SUS, gerando mais de
500 mil empregos diretos, vem historicamente atravessando uma séria crise financeira, em grande parte, devido
a enorme defasagem dos repasses do SUS pelo pagamento dos serviços prestados por essas entidades. Esse
déficit implicou em dívidas tributárias e previdenciárias que as entidades não tinham como pagar. Sabedor
dessa situação, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.813/2013, do
Poder Executivo, que instituiu o PROSUS, concedendo moratória e anistia as dívidas tributárias e
previdenciárias dessas entidades, posteriormente foi transformado na Lei nº 12.873/2013.
Com a implantação do programa, inicialmente, estimava-se que mais de 500 entidades adeririam ao PROSUS,
no entanto, apenas 265 solicitaram adesão e somente 257 tiveram seus pedidos deferidos, ou seja, um pouco
mais da metade das entidades estimadas que participariam do programa. Tendo em vista o término do prazo
para adesão ao programa e a grande quantidade de entidades não contempladas por não conseguirem elaborar
um projeto a tempo, torna-se notória a necessidade da reabertura do programa para que as demais entidades
possam efetivamente sanar suas dívidas tributárias e previdenciárias.
PARLAMENTAR

Deputado Antonio Brito – PTB/BA
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
15/07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 682, de 2015.
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Dep. André Figueiredo
1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

TIPO

3 ( x) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Modifica-se o artigo 53 da Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012 modificado pela Medida
Provisória nº 682 de 2015:
Art. 53. Após 5 (cinco) anos de comprovada operação da ABGF:
I - pelo menos 90% (noventa por cento) das suas funções gerenciais deverão ser exercidos
por pessoal permanente da ABGF; e
II - pelo menos 80% (oitenta por cento) dos cargos da Diretoria Executiva deverão ser
exercidos por pessoal permanente da ABGF.
JUSTIFICATIVA
A estrutura de pessoal do Estado Brasileiro precisa passar por uma reforma importante,
reduzindo-se substancialmente o número de cargos comissionados de confiança, fortalecendo
os funcionários concursados das instituições públicas.
Dessa forma, estamos propondo a alteração do artigo 53 da Lei, para dar maior participação do
pessoal permanente nas funções gerenciais e nos cargos de diretoria executiva da ABGF. Além
disso, acreditamos que cinco anos de comprovada operação da empresa seja tempo mais do
que suficiente para programar tais medidas.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 2015.

ASSINATURA
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Data

Medida Provisória nº 682, de 2015
autor

Nº do prontuário

Dep. Onyx Lorenzoni – Democratas/RS
1 Supressiva

Página

2. Substitutiva

Artigo

3.

X Modificativa
Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

4. Aditiva

Inciso

5. Substitutiva global

alínea

A Lei nº 8.171/91 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 59 ......................................................................................
................................................................................................
Parágrafo único. A exoneração de obrigações financeiras, bem como o pagamento de indenização decorrente de
perdas causadas pelos eventos descritos no inciso I deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir
da declaração da situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo governo municipal, estadual ou
do Distrito Federal, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC).”
(NR)
“Art. 65-B........................................................................
Parágrafo único. É assegurada exoneração de obrigações financeiras, bem como o pagamento de indenização
decorrente de perdas causadas pelos eventos descritos no inciso I, bem como a garantia de renda mínima,
estabelecida no inciso anterior, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da declaração da situação de
emergência ou estado de calamidade pública pelo governo municipal, estadual ou do Distrito Federal,
observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC).” (NR)
JUSTIFICATIVA
Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais envolve a demora na liberação de recursos do
PROAGRO, nos casos comprovados de catástrofes naturais, sendo inúmeros os casos, por todo o país, de
agricultores que esperam há mais de um ano resposta dos laudos técnicos do seguro agrícola.
Tal demora é injustificável, e acaba por agravar a situação destes produtores, que, além de atingidos por
catástrofes climáticas, pragas ou enfermidades em suas plantações ou criações, ainda tem de suportar uma espera
angustiante por recursos a que tem, legalmente, direito; o que acaba por inviabilizar a sua própria atividade
produtiva.
O estabelecimento de um prazo máximo para a liberação dos recursos do seguro agrícola, em benefício do
produtor rural, é o objetivo da presente emenda.

PARLAMENTAR
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X Aditiva

5. Substitutiva global
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Insira-se, onde couber, o seguinte artigo à MP 682, de 2014:
Art. O art. 2º-A da Lei nº 7.678, de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º -A ..............................................................................................................
.........................................................................................................................
§5º A comercialização de vinho colonial será realizada por meio de emissão de nota do talão
de produtor rural e exigirá em sua rotulagem a especificação de sua denominação, origem e
características do produto.” (NR)
JUSTIFICATIVA
A produção do chamado vinho colonial, nas propriedades familiares, em pequenos volumes,
elaborados com equipamentos simples, mantém viva uma tradição milenar trazida para o Brasil pelos
imigrantes italianos na 2ª metade do século XIX, possuindo características e peculiaridades históricas,
culturais e de cunho social, todas de grande relevância para a pequena propriedade rural.
Após um longo processo de discussão, a edição da Lei n° 12.959/2014 (Lei do Vinho Colonial),
reconheceu as características de produção do vinho oriundo da agricultura familiar ou empreendedor
familiar rural, estabelecendo limites para a sua produção e requisitos para sua comercialização.
Ocorre que ao ser levada a sanção presidencial, a lei foi totalmente descaracterizada pelo veto
da disposição contida no parágrafo 5° do art. 1°, que autorizava a comercialização do vinho colonial por
meio de emissão de nota do talão de produtor rural, desde que presentes em sua rotulagem a
denominação, origem e características do produto.
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O veto da Presidente da República foi justificado pelo entendimento que a desobrigação da
emissão de nota fiscal inibiria o recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando é
justamente esse o espírito da lei aprovada, qual seja a de permitir a comercialização do vinho colonial
pelo agricultor familiar seja feita por meio do talão de produtor, pois uma vez ser o seu modo de
produção predominantemente artesanal, se enquadra nos casos de exclusão de incidência do referido
imposto, na forma prevista pelos artigos 5º e 7º do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010.
A medida que se requer para viabilizar a produção e comercialização do vinho colonial segue a
mesma lógica adotada em programas como o Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF),
que promove o aumento da produção, da produtividade e, consequentemente, a elevação da renda da
família produtora rural.
A presente emenda, portanto, permite que pequeno produtor rural possa comercializar seu
produto sem a necessidade de constituir uma pessoa jurídica e emissão de nota fiscal, para fins de
recolhimento de Imposto de Produtos Industrializados, uma vez que se trata de produto de
características essencialmente artesanais, atendendo a uma demanda histórica do setor, e em benefício
da pequena propriedade rural.

PARLAMENTAR
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Inclua-se onde couber os seguintes artigos:

“Art. 1º. Os arts. 54 e 55 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos deverá ser implantada em, no máximo, 8 (oito) anos após a data
de publicação desta Lei, nos termos do plano estadual de resíduos
sólidos e do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
(NR)
Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 6 (seis)
anos após a data de publicação desta Lei. (NR)’”

“Art. 2º. Inclua-se o seguinte art. 56 na Lei nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010, renumerando-se os demais artigos:
“Art. 56. O descumprimento do previsto nos arts. 54 e 55 da
Lei 12.305/2010 no período compreendido entre o dia 2 de agosto de 2014
e a data da entrada em vigor desta Lei não sujeitará o responsável às
penalidades previstas no art. 51 da Lei 12.305, de 2010”.
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Art. 57. A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os
incisos V e VI do caput do art. 33 será implementada progressivamente
segundo cronograma estabelecido em regulamento. (NR)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), aprovada em
agosto de 2010, estabeleceu dois prazos importantes: dois anos para estados
e municípios elaborarem seus planos de resíduos (art. 55) e quatro anos para o
fim dos lixões (art. 54).
O prazo relativo aos planos estaduais e municipais já se esgotou.
Por decorrência disso, os entes federados que não elaboraram esses planos
em tese não podem ter acesso a recursos da União, ou por ela controlados,
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos
sólidos (ver o caput dos arts. 16 e 18 da Lei nº 12.305/2010).
O prazo referente ao fim dos lixões, por sua vez, esgotou em
agosto de 2014. A grande maioria dos municípios não tiveram condições, nem
técnicas, nem financeiras, de fazer valer essa determinação legal.
Entendemos que os prazos da Lei dos Resíduos Sólidos
obrigatoriamente devem ser ajustados e prorrogados. Nos últimos quatro anos,
a União não prestou o apoio técnico e financeiro necessário para as
municipalidades nesse campo. Os governos estaduais também não estão
conseguindo cumprir suas tarefas quanto à gestão dos resíduos sólidos, nem
apoiar os governos locais.
Além da dilação do prazo, faz-se necessário conectar o final
dos lixões com a formulação e aplicação dos planos estaduais e municipais de
resíduos sólidos.
A destinação adequada dos rejeitos impõe planejamento
prévio, não é um fim que possa ser alcançado sem a concretização dos planos de
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resíduos. Essa a razão pela qual propomos o presente Projeto de Lei, esperando
contar com o decisivo apoio de nossos nobres Pares.

Sala das Sessões, em

de

Deputado MANOEL JUNIOR

de 2015.
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Inclua-se onde couber:

Art. xx A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passa a vigorar
a seguinte alteração:
“Art. 5º ...........................................................................
.........................................................................................................
Parágrafo

único.

Consideram-se

necessariamente

pertencentes à região natural de que trata o inciso IV do caput
deste artigo os seguintes municípios:
I – No Estado de Alagoas: Belém, Campo Alegre, Campo
Grande, Chã Preta, Colônia, Feira Grande, Igreja Nova, Junqueiro,
Limoeiro de Anadia, Maravilha, Maribondo, Mata Grande, Olho
D’Agua Grande, Paulo Jacinto, Porto Real do Colégio, Santana do
Mundaú, São Braz, São Sebastião, Taguarana, Tanque D’arca, ;
II – No Estado do Ceará: Acarau, Amontada, Aquiraz,
Barroquinha, Beberibe, Bela Cruz, Camocim, Cascavel, Chaval,
Cruz, Fortim, Granja, Guaiuba, Itaitinga, Itarema, Jericoacoara,
Maracanaú, Marco, Martinópole, Moraújo, Morrinhos, Pacatuba,
Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, São

1377

1378 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

Luiz do Curu, Senador Sá, Trairi, Tururu, Uruoca, Viçosa do
Ceará;
III – No Estado da Paraíba: Araçagi, Alagoa Grande,
Alagoa Nova, Alagoinha, Areia, Belém, Borborema, Cuitegi, Duas
Estradas,

Guarabira,

Massaranduba,

Juarez

Matinhas,

Távora,

Mulungu,

Lagoa
Pilões,

de

Dentro,

Pilõeszinhos,

Pirpirituba, Serra da Raiz, Serra Redonda, Serraria, Sertãozinho,
Gurinhem e Caldas Brandão.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO

Estamos apresentando essa emenda para fazer justiça com
os municípios que estão no semiárido de fato, mas legalmente não são
amparados pela lei, porque não foram incluídos pela Sudene. Então, com o intuito
de delimitar balizas mínimas para que a Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste – Sudene promova a definição da região natural correspondente ao
semiárido, a que se refere o art. 5º, IV, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, indicamos o arrolamento nominal de municípios que necessariamente
pertencerão ao conceito.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória no 682, de 2015, o seguinte
artigo:
Art. ... A Lei no 10.823, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 1o .........................................................................................
.....................................................................................................
§ 5o As formas de concessão da subvenção econômica de que trata este artigo deverão
preservar o direito de livre escolha dos produtores rurais pelas apólices, natureza dos
riscos cobertos e seguradoras de seu interesse.
§ 6o O Poder Público não poderá exigir a contratação de seguro rural como condição
para acesso ao crédito de custeio agropecuário.
Art. 2o ............................................................................................
.......................................................................................................
Parágrafo único. Poderá ser exigido do produtor rural, como condição para acessar a
subvenção econômica de que trata esta Lei, o fornecimento de dados históricos
individualizados dos ciclos produtivos antecedentes em relação à atividade
agropecuária a ser segurada.
Art. 3o .............................................................................................
.........................................................................................................
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento organizará e
disponibilizará na rede mundial de computadores um banco de dados com as
informações das operações subvencionadas, objetivando fornecer dados estatísticos que
facilitem os cálculos atuariais e a precificação do seguro rural.
Art. 4o ...............................................................................................
...........................................................................................................
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§ 4o O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural contará, em sua composição,
com um representante dos produtores rurais e um das seguradoras habilitadas a operar
com seguro rural”.
JUSTIFICAÇÃO
O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, decorrente da Lei no 10.823, de
2003, representou um grande avanço para o aperfeiçoamento dos instrumentos
governamentais de apoio à produção agrícola brasileira. Contudo, decorridos pouco mais
de 10 anos do advento da Lei, constata-se a necessidade de alguns aperfeiçoamentos,
conforme dispõe esta emenda.
Um dos pontos que mais têm sido objeto de preocupação diz respeito ao fato de que o
benefício tem que ser para o produtor rural e não para a seguradora que lhe vende a
apólice. Desta forma, é preciso ficar claro que o beneficiário primordial da política é o
agricultor e de que o governo deve-lhe preservar a liberdade de escolha de apólices,
natureza dos riscos cobertos e seguradoras de seu interesse.
Outro aspecto importante refere-se às tentativas de se adotar a obrigatoriedade de
contratação do seguro rural como condição para acesso ao crédito. A Resolução Bacen
4.235, de 18/6/2013, estabeleceu a obrigatoriedade de “enquadramento no Proagro, ou
em modalidade de seguro rural, do crédito de custeio agrícola financiado com recursos
controlados do crédito rural e destinado a qualquer empreendimento compreendido no
Zoneamento Agrícola de Risco Climático”. A determinação inicial era de que a
exigência valeria a partir de 1º/7/2014, mas já foi prorrogada para 1º/7/2015 e depois
para 1º/7/2016.
O problema é que não há garantia de subvenção econômica para 100% do seguro que
vier a ser contratado. Dessa forma, a obrigatoriedade pode estimular a disseminação da
prática de as seguradoras inserirem na apólice cláusulas de pagamento integral do
prêmio pelo produtor rural, na hipótese de não obterem subvenção governamental.
Também poderá propiciar a imposição, ao produtor rural, da contratação de apólices que
não atendam às necessidades de sua região ou produto. Ademais, será um grande
estímulo à prática danosa da venda casada do seguro com o crédito rural.
Por fim, apesar de decorridos mais de 10 anos do programa, ainda não se conseguiu
implantar sistemas eficientes de informação sobre os riscos das atividades seguradas,
inclusive com base nas operações subvencionadas. Neste caso, o objetivo seria gerar
dados estatísticos que possam facilitar os cálculos atuariais e a precificação do seguro
rural. São medidas que certamente propiciarão a redução das incertezas e, por
consequência, a redução do valor dos prêmios cobrados do agricultor.
PARLAMENTAR
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Acrescente-se, onde couber, no texto da Medida Provisória no 682, de 2015, o seguinte
artigo:
Art. ... A Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 25 ...............................................................................................
§ 1º A instituição financeira que exigir a contratação de apólice de seguro rural como
garantia para a concessão de crédito rural fica obrigada a oferecer ao financiado a
escolha entre, no mínimo, duas apólices de diferentes seguradoras, sendo que pelo
menos uma delas não poderá ser de empresa controlada, coligada ou pertencente ao
mesmo conglomerado econômico-financeiro da credora;
§ 2º Caso o mutuário não deseje contratar uma das apólices oferecidas pela instituição
financeira, esta ficará obrigada a aceitar apólice que o mesmo tenha contratado com
outra seguradora habilitada a operar com o seguro rural;
§ 3º A instituição financeira deverá fazer constar dos contratos de financiamento ou das
cédulas de crédito, ainda que na forma de anexo, comprovação de que foi oferecida ao
mutuário mais de uma opção de apólice de seguradoras diferentes e que houve expressa
adesão do mesmo a uma das apólices oferecidas ou, se for o caso, que ele optou por
apólice contratada junto a outra seguradora, na forma estatuída nos parágrafos 1o e 2o
deste artigo;
§ 4º O Conselho Monetário Nacional, ouvidos a Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP e o Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, criado pela Lei no 10.823,
de 2003, poderá regulamentar a implementação do disposto nos parágrafos 1o a 4o
deste artigo”.
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JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos anos, inúmeros agricultores, de diferentes regiões do país, têm
reclamado que, ao solicitarem a concessão de crédito rural a juros controlados, se veem
na obrigação de comprar uma apólice de seguro agrícola oferecida por seguradora
vinculada ao Banco. Em outros casos, são induzidos a fazerem aplicação financeira de
parte do recurso liberado na própria instituição credora, caracterizando desvio de
crédito.
Ora, a sociedade brasileira arca com o custo da equalização de juros com o
objetivo de fornecer crédito mais barato para os agricultores. Se os Bancos e suas
seguradoras impõem ao produtor rural a venda casada do seguro agrícola, acabam
anulando ou reduzindo esse benefício, em proveito próprio.
Embora o Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central estabeleça que a
escolha das garantias é de livre convenção entre o financiado e o financiador, na prática
prevalece a posição dominante do agente financeiro, da qual se prevalece para impor
métodos comerciais coercitivos, em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do
Consumidor.
Entre as garantias admitidas no MCR está o seguro rural. Todavia, é muito
comum que as condições de cobertura de riscos previstas na apólice oferecida sejam
inadequadas para o produto/região, transformando-se num mero custo para o agricultor.
A emenda ora proposta objetiva corrigir e coibir essa distorção.
PARLAMENTAR
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EMENDA Nº

Terça-feira 4

- CM

(à MPV nº 682, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 682, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ____ A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 32-A:
‘Art.32-A. Todos os hospitais públicos, bem como aqueles que
tenham contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ficam obrigados a comunicar à operadora de plano privado de
assistência à saúde, no caso de procedimentos eletivos, em até
quarenta e oito horas, e nos casos de urgência ou emergência, nas
primeiras doze horas, sobre o agendamento ou a realização de
qualquer procedimento eletivo ou emergencial à seu beneficiário, na
rede pública de saúde.
§ 1º A referida comunicação poderá ser feita por meio
eletrônico ou para o call center da operadora, devendo ser gerado
protocolo que permita a comprovação da comunicação à operadora de
plano de saúde.
§ 2º Ficará a cargo da operadora de plano de saúde o contato
com o paciente, com vistas à sua transferência para a rede própria ou
credenciada, respeitados os limites contratuais existentes entre o
beneficiário e a operadora de plano de saúde.
§ 3º Nos casos de agendamento de procedimentos eletivos,
tratamentos ambulatoriais e outros atendimentos, fica a operadora de
plano de saúde responsável por comunicar à unidade de saúde
correspondente sobre a transferência do paciente para a sua rede de
serviços, também por meio eletrônico.
§ 4º Caso a operadora de plano de saúde, devidamente
notificada quanto à existência de paciente que está sendo ou será
atendido na rede pública, proceder a transferência do beneficiário, não
serão devidos quaisquer valores a título de ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS), sendo certo que a operadora de plano de saúde
que nada fizer para promover a realocação do paciente, respeitados os
limites contratuais, ficará obrigada a ressarcir o Sistema Único de
Saúde (SUS).
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SENADO FEDERAL
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§ 5º O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) não
será devido nos casos que, por vontade expressa do paciente, familiar
ou responsável, tendo sido devidamente contatados pela operadora de
plano de saúde, dentro do prazo estabelecido, optarem por continuar
na rede pública de saúde.’”

JUSTIFICAÇÃO
Propomos a presente emenda com o intuito primordial de
redução das despesas da máquina pública. Isso porque, atualmente, há um
duplo gasto. De fato, o art. 32 da Lei nº 9.659, de 3 de junho de 1998, prevê a
cobrança do ressarcimento ao SUS, que nada mais é do que cobrar das
operadoras de planos privados de assistência à saúde todos os valores gastos
com procedimentos realizados em pacientes beneficiários de plano privado de
assistência à saúde.
Atualmente, tais valores correspondem, segundo dados da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a cerca de um bilhão de
reais. No entanto, a máquina pública não dispõe do contingente de pessoas
necessário, nem do aparato tecnológico que consiga tornar efetiva tal
cobrança.
Assim, a presente emenda visa reduzir gastos, tanto na realização
do procedimento, como na efetivação da cobrança, pois cria uma obrigação de
comunicação às operadoras de planos de saúde, por parte dos hospitais
públicos, de forma que essas empresas possam relocar seus pacientes desses
hospitais para outros privados.
Caso a operadora seja notificada do agendamento ou da
realização de algum tipo de procedimento em seu beneficiário, poderá entrar
em contato com ele, buscando oferecer-lhe uma opção dentro da rede
contratada ou conveniada, evitando tanto a realização do procedimento na
rede pública, como o gasto que haveria para a efetivação da cobrança de tais
valores.
De fato, cerca de 60% dos atendimentos realizados em
beneficiários de planos de saúde, na rede pública, são eletivos. Assim, com a
aprovação da medida que esta emenda institui, haveria uma grande redução de
custos para a saúde pública e, consequentemente, a abertura de vagas para o
atendimento daqueles que não possuem planos privados de saúde.
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Assim, a presente emenda é de suma importância para o Brasil,
pois visa reduzir gastos e, ao mesmo tempo, melhorar o acesso da população a
um dos serviços mais essenciais e precários que temos no Brasil: a saúde.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se novo artigo à Medida Provisória nº 682, de 10 de julho de 2015, com a seguinte
redação:
“Art. 1º. O art. 33 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar com a
seguinte composição, acrescido dos §§ 3º e 4º:
“Art.33..................................................................................
I – Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representante;
II – Superintendente da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;
III – representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;
IV– representante da – Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC;
V – quatro representantes da iniciativa privada, e respectivos suplentes, nomeados
pelo Presidente da República, escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação, e
notório saber nas matérias de competência do CNSP, com mandato de dois anos,
prorrogável por igual período, sendo 02 (dois) representantes e igual número de
suplentes, indicados pelo órgão legal, superior, de representação sindical das
empresas de seguros, de resseguros, de capitalização e de previdência
complementar aberta; e 02 (dois) representantes e igual número de suplentes,
indicados pelo órgão legal, superior, de representação sindical dos corretores e das
corretoras de seguros, de capitalização, de previdência complementar aberta, de
microsseguros e de resseguros, cabendo a cada representante o direito a um voto"
(NR)
.............................................................................................
“§3º Qualquer dos membros a que se refere o inciso V deste artigo perderá seu
mandato, se deixar de comparecer, sem motivo justificado, a três sessões ordinárias
consecutivas ou a seis alternadas, durante o exercício do mandato.” (NR)
“§4º As sessões do Conselho serão presididas pelo Ministro de Estado da Fazenda
ou seu representante, que terá, além do seu próprio voto, o de qualidade.” (NR)
1
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JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda que ora apresento, propõe importante e necessária modificação na
composição do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, criado pelo Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, com a inserção da participação da representação da iniciativa privada no
referido Conselho, por intermédio de indicação de seus órgãos sindicais superiores de classe,
FENASEG e FENACOR, assim como a substituição em representação de órgãos do Governo.
Num breve histórico sobre o tema, verifica-se que essa participação representativa da iniciativa
privada, junto ao CNSP, de alguma forma, já constou do referido diploma legal, tendo sido
revigorada pelo Decreto-Lei nº 296, de 28 de fevereiro de 1967, e alterada pela Lei nº 8.127, de 20
de dezembro de 1990.
Por seu turno, a composição do CNSP, contida na Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, foi
alterada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 24 de agosto de 2001, ao revogar no seu art. 8º, os
arts. 2º a 7º da referida Lei.
Mesmo com essa revogação, a Lei nº 10.190, de 14 de fevereiro de 2001, já determinara, em
seu art. 2º, o restabelecimento do art. 33, do Decreto-Lei, de 1966 que, a partir daí, passou a ter a
composição abaixo:
“Art. 33. O CNSP será integrado pelos seguintes membros:
I – Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representante;
II – representante do Ministério da Justiça;
III – representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
IV – Superintendente da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;
V – representante do Banco Central do Brasil;
VI – representante da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.”

A nova composição, que ora proponho nesta Emenda, tem o propósito de fortalecer, e dar mais
robustez e consistência às decisões de ordem infralegal, editadas em resoluções do CNSP, com a
inclusão da necessária representatividade da iniciativa privada, nos seus procedimentos de análise,
discussão e decisão dos temas relacionados diretamente ao Setor, assim como os órgãos do
Governo Federal, que estão diretamente ligados aos assuntos de competência do mencionado órgão
regulador de seguros.
A inclusão do §3º no art. 33, do Decreto-Lei nº 73, de 1966, objetiva disciplinar e estabelecer
regra para o caso de possíveis e reiteradas ausências de membros da iniciativa privada representada
no CNSP.
A sugestão de inserção do contido no §4º do art. 33, do Decreto-Lei nº 73, de 1966, objetiva
estabelecer que as sessões do CNSP serão presididas pelo Ministro de Estado da Fazenda ou seu
representante, com direito, inclusive, ao voto de qualidade, em caso de desempate.
A matéria, em si, na realidade, não constitui em fato novo, haja vista que, desde que o CNSP
foi criado, até à edição da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, a iniciativa privada, até então,
esteve representada no referido Conselho, com múltiplas atribuições.
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Vale destacar, também, a importante participação dos órgãos superiores da representação
privada, quando, nos anos 90, ofereceu importantes subsídios aos órgãos oficiais, para
implementação do Plano Diretor de Seguros, o qual alavancou o crescimento da participação do
Setor no PIB nacional, saltando de 1,5% (um e meio por cento), naquela oportunidade, para os
atuais 5% (cinco por cento).
É necessário compreender que o Setor de Seguros, Capitalização, Previdência Complementar
Aberta, com a importante participação dos Corretores de Seguros, não inserido o ramo Saúde,
faturou no ano de 2014, a soma de 194 bilhões de reais, segundo dados da SUSEP (5/2/2015), com
significativa e efetiva contribuição para o fomento da nossa economia, sendo uma fonte geradora e
inesgotável de poupança interna e de empregos diretos e indiretos. Isso, sem contar com as
operações de resseguro.
Sendo o CNSP o órgão regulador de seguros, resseguros, capitalização e previdência
complementar aberta e microsseguros, além da profissão do Corretor e da atividade de corretagem
de seguros e resseguros, é perfeitamente exequível que às quatro representações oficiais ora
sugeridas, a ela sejam agregadas, mais quatro representações, da iniciativa privada, permitindo,
com isso, ter muito mais qualificação técnica, além da expertise, e os sólidos conhecimentos de
mercado que as sociedades do Setor e os Corretores podem oferecer por intermédio de seus
respectivos representantes.
Os desafios são enormes, e há muito espaço ainda a ser preenchido ou alcançado pelo Setor,
com reais possibilidades de mais crescimento, e de enorme possibilidade de ajuda ao Governo
Federal, nas questões econômicas e sociais, indubitavelmente. Em especial, pelos momentos atuais
que a nossa economia está atravessando.
As janelas de oportunidades, a exemplo dos microsseguros que podem atingir cerca de cem
milhões de brasileiros que nunca fizeram seguro, além de surgimento de outros nichos de mercados
ainda inexploráveis, e outros a serem ainda consolidados, constituem reais fontes inspiradoras para
o permanente desenvolvimento, mas, que ainda necessitam de incentivos, principalmente na sua
parte regulatória e na concepção de novos produtos.
Essa preciosa ajuda que o Setor de Seguros, Resseguros, Capitalização, Previdência
Complementar Aberta e Saúde e o Setor da Corretagem de Seguros e de Resseguros podem
oferecer ao Governo, com formação de poupança interna e geração de empregos diretos e indiretos,
já foi, inclusive, objeto de tema de abordagem econômica feita pelo Ministro de Estado da Fazenda,
Sr. Joaquim Levy.
Para que o Setor possa, dessa forma, contribuir e participar plenamente de discussões e de
decisões regulatórias e finalísticas do CNSP, necessário se torna que haja uma participação direta e
efetiva da iniciativa privada no contexto do referido Conselho, situação esta indiscutível e de
grande anseio pelas Sociedades Seguradoras, de Resseguros, de Capitalização, Entidades Abertas
de Previdência Complementar e Corretores de Seguros, de Capitalização, de Previdência
Complementar Aberta, Microsseguros e Corretores de Resseguros.
Atualmente, essa questão constitui, sem sombra de dúvidas, numa necessidade imperiosa e de
vital importância tanto para o Governo, quanto para o Mercado de Seguros, Resseguros,
Capitalização, Previdência Complementar Aberta e o Mercado da Corretagem, de um modo geral.
Dessa forma, espero contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares para aprovação dessa
medida que visa o restabelecimento do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.
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Sala da Comissão, em 15 de julho de 2015.

Deputado Jovair Arantes
PTB/GO

4

1390 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 682
CÂMARA DOS DEPUTADOS 00027

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 682, DE 2015.
(Do Poder Executivo)

Altera a Lei nº 12.712, de 30 de
agosto de 2012, para estabelecer
que a Agência Brasileira Gestora
de Fundos Garantidores e
Garantias S.A. - ABGF ficará
encarregada da gestão do Fundo
de Estabilidade do Seguro Rural FESR até a completa liquidação
das obrigações deste Fundo.

EMENDA ADITIVA
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida
Provisória nº 682, de 2015:
“Art. Fica autorizada a renegociação de dívidas oriundas
de

operações

de

crédito

rural

e

agroindustrial

contratadas por produtores rurais e suas cooperativas,
no âmbito do PROÁLCOOL, instituído pelo Decreto nº
76.593, de 14.11.75, cujas normas para financiamentos
rurais foram aprovadas pelo Conselho Monetário
Nacional em 23.06.76, amparadas pelo Manual de
Normas e Instrução do Banco Central do Brasil, sob o
Título Regulamentos e Disposições Especiais (4) e
Capítulo “Programa Nacional do Álcool” - Operações
Rurais (23), independente da classificação do porte ou
categoria econômica do produtor rural e da cooperativa,
observadas as seguintes condições:
1
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I – prazo de pagamento: até 15 (quinze) anos, com até
03 (três) anos de carência;
II – taxa efetiva de juros: de 3% (três por cento) ao ano;
III – bônus de adimplência: de 15% (quinze por cento)
sobre o valor das parcelas pagas até a data de
vencimento.
§ 1º Os saldos devedores vencidos deverão ser
atualizados até a data de renegociação pelos encargos
de normalidade, com o expurgo de quaisquer multas ou
encargos por inadimplemento.
§ 2º Na data da renegociação, incidirá rebate de 50%
(cinquenta por cento) sobre os saldos devedores
atualizados.
§ 3º A renegociação de que trata este artigo deverá ser
formalizada em até 12 (doze) meses após a publicação
desta Lei, podendo ser este prazo ampliado por decisão
do Conselho Monetário Nacional.
§4º Ficam autorizados:
I

-

a

União

e

os

Fundos

Constitucionais

de

Financiamento do Norte - FNO, do Nordeste - FNE e do
Centro-Oeste - FCO, a assumirem os ônus decorrentes
da

renegociação de

dívidas

de crédito rural e

agroindustrial de que trata este artigo, referentes às
operações efetuadas com recursos controlados do
crédito rural, inclusive com risco para a União, ou
administrados pelo BNDES;
II - o Poder Executivo, a definir a metodologia e as
demais

condições

para
2

ressarcir

às

instituições
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financeiras os custos decorrentes dos benefícios de que
trata este artigo;
III - o Conselho Monetário Nacional, a estabelecer as
condições necessárias à implementação do disposto
neste

artigo,

inclusive

enquadramento
contratadas

das

com

no

que

operações
cooperativas,

se
de

refere
crédito

ao
rural

associações

ou

condomínios de produtores rurais, assim como as
efetuadas na modalidade grupal ou coletiva.
§5º Ficam

os

agentes

financeiros

autorizados

a

suspender as cobranças administrativas ou a requerer a
suspensão das execuções judiciais das dívidas de que
trata este artigo até a conclusão do correspondente
processo de renegociação.
§6º Ficam suspensas as execuções fiscais e os
respectivos prazos processuais das dívidas de que trata
este artigo até a conclusão do correspondente processo
de renegociação.”
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JUSTIFICAÇÃO

O Programa Nacional do Álcool foi instituído no ano de 1975,
tendo por objetivo produzir um combustível alternativo para uso em
veículos automotores, em um cenário de significativa elevação dos
preços internacionais do petróleo. O Programa incentivou, por meio da
concessão de financiamentos, a expansão da produção de matériasprimas destinadas à obtenção de etanol, em especial a cana-de-açúcar,
assim como a modernização e a ampliação das destilarias existentes e a
instalação de novas unidades produtoras e armazenadoras. Iniciou-se,
então, em todo o País, a estruturação da hoje consolidada indústria de
produção de etanol em larga escala.

Durante a estruturação inicial dessa indústria, várias
restrições foram enfrentadas pelos que investiram no setor. A
implantação de empreendimentos em localidades hoje sabidamente
inadequadas ao cultivo de cana-de-açúcar e problemas na gestão de
muitas unidades são alguns exemplos. Além disso, a opção do País pelo
uso do etanol sofreu revezes, motivados, em especial, pela queda dos
preços do petróleo no mercado internacional e o descrédito do
consumidor quanto à garantia de abastecimento de etanol.

Adversidades como essas fizeram com que, ainda hoje, um
contingente de empreendimentos da época acumulasse dívidas, grande
parte em situação de inadimplência. Há casos em que pequenos
4
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produtores ou agricultores familiares respondem perante as instituições
financeiras pelos desmandos e desvios de recursos outrora cometidos
por dirigentes de suas cooperativas.

Ao propor a renegociação dessas dívidas com a concessão
de alguns benefícios, a presente emenda reconhece os percalços
enfrentados pelos que se aventuraram na estruturação da indústria de
produção de etanol em larga escala em nosso País e prevê condições
que buscam viabilizar a quitação de débitos hoje tidos como impagáveis,
dado o tempo decorrido e os encargos financeiros acumulados.

O governo federal tem se mostrado bastante sensível às
questões atinentes aos pequenos produtores rurais, conforme ficou
evidenciado por meio da edição da Medida Provisória nº 636, de 2013,
entre tantas outras. Durante a discussão da referida Medida Provisória,
no âmbito do Congresso Nacional, houve a concordância do governo
quanto à inclusão no Projeto de Lei de Conversão da renegociação das
dívidas dos produtores rurais vinculados ao Projeto Agroindustrial do
Canavieiro Abraham Lincoln, no Pará (Lei 13.001/2014).

Assim, acredito

que, de igual modo, a presente emenda

busca fazer justiça aos produtores rurais e cooperados com dívidas
oriundas do Programa Proálcool.
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Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
para a aprovação da emenda aditiva.
Sala da Comissão, 15 de julho de 2015.

Deputado Jovair Arantes
Líder do PTB
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EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória Nº 683,
de 2015, que “Institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de
Auxílio à Convergência das Alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS, com a finalidade de facilitar o comércio interestadual e estimular o
investimento produtivo e o desenvolvimento regional.”

PARLAMENTARES

EMENDAS Nº S

Deputado LUIZ CARLOS HAULY

001; 002; 003;

Deputado CARLOS MANATO

004; 005;

Senadora ANA AMÉLIA

006; 007;

Senador ROMERO JUCÁ

008; 009; 010; 011; 012; 013;
014; 015; 016; 017; 018; 019;
020; 050; 077;
021; 022;

Deputado HUGO LEAL
Deputado MENDONÇA FILHO
Deputado ANTONIO BRITO
Senador WALTER PINHEIRO

023; 024; 025; 026; 027; 028;
029; 030; 031; 032; 033; 034;
035;
036;

Deputado JUNIOR MARRECA

037; 038; 039; 040; 041; 042;
043; 044; 045; 046; 047;
048;

Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO

049;

Deputado WEVERTON ROCHA

051; 052; 053; 054;

Senador CÁSSIO CUNHA LIMA

055; 056;

Senador AÉCIO NEVES

057; 058; 059; 060; 061; 062;

Deputado DANIEL ALMEIDA

063;

Deputado SERGIO VIDIGAL

064; 065; 066;

Senador BLAIRO MAGGI

067; 068; 069;

Deputado DR. JORGE SILVA

070;

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN

071; 072; 073; 078;

Deputado SERGIO SOUZA

074; 075; 076;

Senadora MARTA SUPLICY

079; 080; 081; 110;

Senador RONALDO CAIADO

082; 083; 084; 085; 086;

Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA

087; 088; 089; 090; 091;

Senador DALIRIO BEBER

092; 115; 116;

Deputado SILVIO TORRES

093; 113; 114;
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EMENDAS Nº S

Deputado PAUDERNEY AVELINO

094; 095; 096;

Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR

097;

Deputada TEREZA CRISTINA

098;

Deputado ALEXANDRE BALDY

099; 100;

Senadora LÚCIA VÂNIA
Deputado LUIS CARLOS HEINZE

101; 102; 103; 104; 105; 106;
107; 108; 109;
111;

Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME

112;

Deputado MANOEL JUNIOR

117; 118; 119; 120; 121; 122;
123; 124; 125; 126; 127; 128;
129; 130; 131;

TOTAL DE EMENDAS:

131
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MPV 683
00001
1

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
2

4

DATA

3

14/07/2015

PROPOSIÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA nº 683 de 13 de julho de 2015

AUTOR

5

Dep. Luiz Carlos Hauly – PSDB/PR

454

6
SUPRESIVA

2-

SUBSTITUTIVA

0

ARTIGO

3-

N. PRONTUÁRIO

MODIFICATIVA

PARÁGRAFO

4-

X

ADITIVA

INCISO

9-

SUBSTITUTIVO
GLOBAL
ALÍNEA

TEXTO
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte artigo à MP 683, de 2015:
Art...

Ficam isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e

Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF as operações de compra de
moeda estrangeira destinadas ao custeio de estudante brasileiro, seja bolsista ou não,
em

instituições

no

exterior,

nas

modalidades graduação-sanduíche,

educação

profissional e tecnológica, doutorado-sanduíche, doutorado pleno e pós-doutorado.

JUSTIFICAÇÃO
Em dezembro de 2013, o Governo Federal majorou o IOF sobre as
operações para pagamentos em moeda estrangeira feitas com cartão de débito, saques em
moeda estrangeira no exterior, compras de cheques de viagem (traveller checks) e
carregamento de cartões pré-pagos com moeda estrangeira para 6,38%.
Esta medida prejudicou a todos os estudantes brasileiros que buscam uma
melhor qualificação em instituições de educação profissional e tecnológica, e centros de
pesquisa estrangeiros e tiveram seus custos de manutenção no exterior aumentados
consideravelmente.
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A presente proposição, então, objetiva promover um incentivo à formação
de jovens brasileiros que, por meio de programas de fomento oficiais ou não, aprimoram
seus conhecimentos no exterior.
Assim, a redução para zero do valor do IOF sobre as operações de compra
de moeda estrangeira destinadas ao custeio dos estudantes é um valor extremamente
reduzido da arrecadação federal, em função do benefício auferido com o aprimoramento
da formação do estudante brasileiro em instituições de ensino de excelência no exterior.

ASSINA

Dep. LUIZ CARLOS HAULY – PSDB/PR
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00002
1

ETIQUETA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
2

DATA

3

14/007/2015
4

PROPOSIÇÃO

Medida Provisória n.º 683, de 13 de julho de 2015

AUTOR

5

Dep. Luiz Carlos Hauly – PSDB/PR

454

6
1-

0

SUPRESIVA

2-

SUBSTITUTIVA

ARTIGO

3-

N. PRONTUÁRIO

MODIFICATIVA

PARÁGRAFO

4-

X

INCISO

ADITIVA

9-

SUBSTITUTIVO
GLOBAL
ALÍNEA

TEXTO
EMENDA ADITIVA
Propõe-se a inclusão dos seguintes artigos na MP 683, de 2015:
Art.
A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios o montante de R$ 190.011.000,00 (cento e noventa bilhões e
onze milhões de reais), decorrente do valor total da desoneração do
Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI e ao Imposto sobre Renda e
Proventos de qualquer Natureza- IRPF, ocorridas entre 2008 a 2012, do
percentual encontrado na diferença apurada entre a arrecadação bruta e a
arrecadação líquida utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no
cálculo da distribuição dos recursos ao Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal (FPE), IPI- Exportação, ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb), aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (FNO FNE e FCO fomentar as exportações
do País, de acordo com os critérios e condições previstos nesta Lei.
Art. As parcelas pertencentes ao Distrito Federal e a cada Estado,
incluídas as parcelas de seus Municípios, serão proporcionais aos
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coeficientes individuais de participação fixados pelo Tribunal de Constas da
União, previsto no inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
Art. Para a entrega dos recursos serão deduzidos, até o montante total
apurado no respectivo período, os valores das dívidas vencidas e não
pagas da unidade federada, na seguinte ordem:
I - primeiro, as contraídas junto à União, inclusive junto ao FGTS e
INSS; depois, as contraídas com garantia da União, inclusive dívida
externa; depois, as contraídas junto a entidades da administração federal
indireta; e
II - primeiro, as contraídas pela administração direta da unidade
federada; depois, as contraídas pela administração indireta da unidade
federada.
§ 1º. Observada a ordem prevista nos incisos I e II do caput, ato do
Poder Executivo Federal poderá autorizar:
I - quitação de parcelas vincendas, conforme acordo com a unidade
federada; e
II - suspensão temporária da dedução quanto às dívidas junto a
entidades da administração federal indireta, quando não estiverem
disponíveis, no prazo devido, as necessárias informações.
§ 2º. Os valores serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal e
Municípios nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, em relação aos
valores que deixaram de ser repassados em relação aos anos de 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012, respectivamente.
Art. Os recursos a serem entregues à unidade federada, equivalentes
à diferença positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor das dívidas
apurados serão satisfeitos pela União por meio de crédito, em moeda
corrente, à conta bancária.
Art. Caberá ao Poder Executivo editar as normas para remanejamento
de recursos para atender o disposto na presente Lei.
O

Imposto

de

Renda

e

o

Imposto

sobre

Produtos

Industrializados são impostos compartilhados entre a União, estados,
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Distrito Federal e municípios, uma vez que a União entrega parte da
arrecadação dos referidos impostos aos entes federados, conforme
preceitua o art. 159 da Constituição Federal.
Segundo estudos do Tribunal de Contas da União, fruto da
decisão proferida no Acórdão nº 713, de 2014, a União Federal deixou de
repassar R$190,11 bilhões, aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
fruto da desoneração tributária, entre os anos de 2008 a 2012.
Deste modo, urge a devolução destes valores aos Estados,
Distrito Federal e Municípios para honrar o Pacto Federativo previsto
constitucionalmente

ASSINA
Dep. LUIZ CARLOS HAULY – PSDB/PR

Agosto de 2015
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EMENDA ADITIVA
Acrescente-se o seguinte artigo à MP nº 683, de 2015
Art...... Os bens que integram remessa postal internacional de valor não superior a
US$ 200,00 (duzentos dólares dos Estados Unidos da América) serão desembaraçados com
isenção do Imposto de Importação.

JUSTIFICATIVA
A presente proposta tem como objetivo reajustar o valor dos bens que são
importados por pessoa física ou jurídica por meio de remessa postal internacional.
O valor atual de US$ 50,00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da
América) encontra-se defasado, pois permanece com seu valor inalterado por
mais de dez anos, sendo necessária sua atualização. Deste modo, contamos com
o apoio de nossos pares para a aprovação da presente Emenda.
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EMENDA (SUBSTITUTIVA)
Dá nova redação ao art. 11 constante da Medida Provisória nº. 683, de 2015,
renumerando o seu parágrafo único como § 2º:
“Art. 11. O FDRI será extinto por proposta do CGFDRI quando os seus recursos forem
insuficientes para autorização de novos projetos de infraestrutura.
§1º. A proposta de extinção do FDRI será submetida à deliberação do Senado Federal,
acompanhada de relatório que ateste a insuficiência de recursos e de plano de repasses
relativos aos projetos de infraestrutura já em andamento. (NR)”.
JUSTIFICAÇÃO
É recomendável, como forma de garantir os interesses de toda a federação,
que a extinção do Fundo que visa promover o desenvolvimento da infraestrutura dos
Estados e do Distrito Federal seja submetida à deliberação do Poder Legislativo que
autorizou a sua constituição. Não é aceitável que um fundo, proposto pelo Chefe do Poder
Executivo e que passou pelo crivo das duas Casas do Poder Legislativo, seja extinto pela
simples deliberação de seu Comitê Gestor em desfavor dos Estados e do Distrito Federal.
ASSINATURA

Brasília, 15 de julho de 2015.
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AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEPUTADO CARLOS MANATO – SD
1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

TIPO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

EMENDA (ADITIVA)
Acrescente-se o seguinte art. 22-A à Medida Provisória nº. 683, de 2015:
“Art. 22-A. A fiscalização e controle, além do disposto em ato do Poder Executivo federal,
serão exercidos pelas Comissões de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.
Parágrafo único. A CGFDRI apresentará, semestralmente, relatório circunstanciado as
atividades e sobre a aplicação do FDRI e do FAC-ICMS, do qual constará
obrigatoriamente:
I. As regras e política de aplicação e remuneração dos recursos do FDRI e do FACICMS, inclusive quanto ao seu estágio de planejamento e implementação;
II. Os montantes alocados, suas remunerações e valores entregues aos membros do
FDRI, por escrituração individualizada;
III.
Relação dos projetos de infraestrutura formulados pelos Estados e pelo Distrito
Federal, aprovados e recusados;
IV. O cronograma e o estrato de repasses, individualizado por escrituração, em
conformidade com a previsão de desembolsos previstos para cada ano;
V. A regularidade quanto o cumprimento das diretrizes estipuladas para o uso de recursos
do FDRI e do FAC-ICMS; e
VI.

O montante alocado no FAC-ICMS, suas remunerações e o estrato dos valores
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entregues, sob a forma de auxílio financeiro na proporção das perdas efetivamente
apuradas, aos Estados e ao Distrito Federal.”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa sistematizar a fiscalização e o controle pelo
Congresso Nacional do Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura – FDRI e do
Fundo de Auxílio Financeiro para a Convergência de Aliquotas do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – FAC-ICMS.
É fundamental garantir que os recursos alocados nesses fundos sejam
aplicados e distribuídos equanimemente entre todos os entes federativos, bem como que
os projetos de infraestrutura aprovados sejam periodicamente avaliados quanto a sua
necessidade, viabilidade, economicidade e execução, resguardados todos as outras
formas de fiscalização e controle.

ASSINATURA

Brasília, 15 de julho de 2015.
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EMENDA Nº - CMMPV
(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 683, de
13 de julho de 2015, com a seguinte redação:
“Art. xx O art. 12 da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12 Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas, relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PASEP, instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de
1970, vencidos até 30 de junho de 2015, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou
que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado,
serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem
retidas no Fundo de Participação dos Estados – FPE – e Fundo de Participação
dos Municípios – FPM – e repassadas à União.
§ 1º Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 30 de junho de 2015, que
forem apurados posteriormente, poderão ser incorporados ao parcelamento de
que trata o caput, mediante aumento do número de parcelas, não implicando no
aumento do valor das prestações.
§ 2º ............................................................................................
§ 3º Os pedidos de parcelamentos de que trata o caput deste artigo, bem como
os de inclusão de novos débitos ao parcelamento vigente, nos termos desta Lei,
deverão ser formalizados até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao
da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil da
circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer
retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no
parcelamento de que trata esta Lei.
§ 4º .........................................................................................”
§ 5º A inclusão de novos débitos a parcelamento já vigente ensejará o recálculo
das prestações mensais pelo número de parcelas restantes do parcelamento
anterior, conforme prazo descrito no caput.

1407

1408 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

§ 6º A retenção de que trata o caput é limitada a 30% (trinta por cento) do
montante mensal do Fundo de Participação dos Estados – FPE – e Fundo de
Participação dos Municípios – FPM a que o ente federativo tenha direito junto
ao respectivo fundo constitucional.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda busca conceder parcelamento especial das
dívidas em atraso com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
No caso do Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, esse
montante é de mais de R$ 380 milhões, entre multas da Receita Federal e
débitos passíveis de autuação. Da mesma forma, diversos Estados e
Municípios se encontram em situação de inadimplência por conta dos
débitos com o PASEP.
Ressalte-se que essa situação impede as transferências
federais, fonte de recursos para a realização de investimentos e para a
prestação de serviços, especialmente nas pequenas prefeituras e nos
Estados menos ricos da Federação.
Propomos, ainda, a introdução de um limite fixado em 30%
como teto de comprometimento do FPE e do FPM para retenção do
respectivo fundo constitucional para quitação do parcelamento proposto e
do valor corrente do PASEP.

Sala da Comissão,

Senadora Ana Amélia
(PP-RS)

Agosto de 2015
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se a seguinte redação ao art. 7º da Medida Provisória nº
683, de 13 de julho de 2015:
“Art. 7º......................................................................................
.................................................................................................
§ 1º A composição do CGFDRI será definida por
regulamento, e incluirá representante das seguintes instituições:
I – Ministério da Fazenda;
II – Caixa Econômica Federal;
III – Banco do Brasil;
IV – Banco do Nordeste do Brasil;
V – Banco da Amazônia;
VI – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul –
BRDE;
VII – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social;
VIII – Governos estaduais; e
IX – outras definidas em regulamento.
.................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o
Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura (FDRI) com a
finalidade de reduzir as desigualdades socioeconômicas regionais. Além
disso, determina os critérios para a distribuição dos recursos entre os
Estados e disciplina a gestão do FDRI, mediante a instituição do Comitê
Gestor do Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura (CGFDRI).
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A composição do CGFDRI será definida por regulamento,
podendo incluir representante do Ministério da Fazenda; Caixa Econômica
Federal; Banco do Brasil; Banco do Nordeste do Brasil; Banco da
Amazônia; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;
Governos estaduais; e outros.
Entendemos que há uma lacuna nessa composição, por não
incluir representante da região Sul do país. Portanto, propomos a inclusão,
na composição do Comitê, do Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE). A instituição foi criada em 1961, quando os Estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná decidiram que a região Sul
do Brasil necessitava de um instrumento para incrementar o
desenvolvimento econômico e a competitividade da região.
Ademais, alteramos a redação do § 1º do art. 7º da MPV
substituindo a expressão “podendo incluir” por “incluirá”, para que o
regulamento do Comitê contemple efetivamente todos os representantes
previstos na Lei resultante da aprovação da MPV.

Sala da Comissão,
Senadora Ana Amélia
(PP-RS)

Agosto de 2015
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art.____Os arts. 20 e 22 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de
2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o saldo
existente na contabilidade, na data da aquisição da participação
societária, referente à mais-valia de que trata o inciso II do caput do
art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
decorrente da aquisição de participação societária, poderá ser
considerado como integrante do custo do bem ou direito que lhe deu
causa, para efeito de determinação de ganho ou perda de capital e do
cômputo da depreciação, amortização ou exaustão.
....................................................................................”(NR)
“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação
societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill)
decorrente da aquisição de participação societária, poderá excluir
para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração
subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do
período de apuração.
Parágrafo único. Ficam convalidadas as exclusões para fins de
apuração do lucro real decorrentes do aproveitamento do ágio por
rentabilidade futura (goodwill), decorrentes de aquisições de
participações societárias de partes dependentes ou relacionadas
anteriores ao advento desta Lei.”(NR)

Justificativa
As alterações nos referidos artigos têm por objetivo reconhecer,
expressamente, a legitimidade da possibilidade de utilização do ágio interno decorrente de
operações entre partes relacionadas/dependentes. A inclusão do parágrafo único, em
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ
particular, deixa clara a legitimidade da utilização do ágio interno nas
operações anteriores ao advento da Lei 12.973/2014, resultado da conversão da MP
627/2013, preservando-se o distanciamento entre o conceito jurídico e o conceito técnicocontábil até então existente.
O simples fato de as partes serem ligadas e relacionadas, por si só, não deve ser
determinante para afastar o direito à dedutibilidade do ágio gerado em uma transação
interna. Uma vez comprovadas a licitude das condutas, a lisura na avaliação da empresa
adquirida, bem como o legítimo propósito negocial, deve ser expressamente prevista a
hipótese de aproveitamento do ágio interno.
Nesse contexto, excluídas as hipóteses de simulação, é perfeitamente possível
que haja uma operação legítima dentro de um grupo econômico com a formação de ágio.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MPV 683
00009

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA Nº

Terça-feira 4

– CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 683, de 14 de julho de 2015:
“Art. ___É vedado restringir, a título de contingenciamento

do crédito ao setor público, a contratação de operação de
crédito por sociedade de economia mista estaduais,
titulares de concessão do serviço público, que não se
enquadrem na condição de empresa estatal dependente a
que se refere a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, suas subsidiárias e controladas.”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A concessão de crédito para empresas estatais é regulada pela Lei
Complementar nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.
A referida Lei instituiu a figura da empresa estatal dependente, definindo-a
como sendo “a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos,
no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação societária”. A empresa
estatal dependente foi equiparada ao ente da Administração Pública Direta, aplicando-selhe todos os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive e especialmente, as
restrições para contratar operações de crédito que decorreram dessa Lei Complementar.
Por exclusão, as empresas estatais que não recebem recursos dos tesouros para
atendimento de suas necessidades de custeio, também conhecidas como empresas estatais
não dependentes, ficaram liberadas para contratar operações de crédito.
Entretanto, a Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.827,
de 30 de março de 2001, que consolida e redefine as regras para o contingenciamento do
crédito ao setor público, ao definir restrições para as operações de crédito a serem
contratadas pelo Setor Público incluiu também as empresas estatais não dependentes, entre
as quais se encontram as concessionárias de serviço público.
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Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ
Em 26 de novembro de 2008, foi emitida a Resolução do CMN nº 3.647,
que dispõe que a Resolução nº 2.827, de 2001, e suas alterações subsequentes, não se
aplicam à Petrobras e suas subsidiárias e controladas. Essa decisão permite, portanto, à
Petrobras Distribuidora S.A., que desde 1993 é a concessionária de gás canalizado no
Estado do Espírito Santo, não ser submetida às regras de contingenciamento de crédito ao
setor público, aplicadas às demais concessionárias.
A redação atual da Resolução do CMN nº 2.827, de 2001, tem impedido as
concessionárias estatais de serviço público – que não se enquadram na categoria de
empresas estatais dependentes – de investir na implantação e expansão de sua sempresas,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de seus respectivos Estados por
meio da geração de emprego e renda. Propomos, então, corrigir essa distorção, com a
exclusão das sociedades de economia mista estaduais titulares de concessão do serviço
público que não se enquadrem na condição de empresa estatal dependente, suas
subsidiárias e controladas do conceito de setor público para efeitos das normas legais e
infralegais que limitem o acesso ao crédito por parte de órgãos e entidades do setor
público.
Tal medida proporcionará condições para o desenvolvimento do país. Por
isso, contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MPV 683
00010

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA Nº

Terça-feira 4

– CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida
Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art. ___ O art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal, dos Municípios e em cargo de direção de Serviço
Social Autônomo, nas seguintes hipóteses:
....................................................................................
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou
entidades dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou para
Serviço Social Autônomo, o ônus da remuneração será do órgão ou
entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais
casos.
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública,
sociedade de economia mista ou serviço social autônomo, nos
termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo
efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de
percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade
cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão
ou entidade de origem.
...................................................................... ' (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta trata da alteração, na Lei nº 8.112, 11 de dezembro
de 1990, para incluir entidades do Serviço Social Autônomo como entes passíveis de
receber a cessão de servidores públicos regidos pelo diploma legal.
Os Serviços Sociais Autônomos são aqueles instituídos por lei com
personalidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, porém de cooperação com o
Poder Público para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos
profissionais, e, ainda que não sejam consideradas integrantes da Administração
Indireta, administram verbas decorrentes de contribuições parafiscais e gozam de uma
série de privilégios próprios dos entes públicos, assim, estão sujeitas a normas
semelhantes às da Administração Pública sob vários aspectos.
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A definição, os princípios e o escopo dos Serviços Sociais Autônomos,
portanto, permitem sua inclusão como entes receptores de funcionários públicos
federais, e, a presente alteração dá a mesma segurança jurídica a esses funcionários
cedidos aos Serviços Sociais às demais cessões aos órgãos ou entidades dos Poderes da
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios.
Para evitar qualquer distorção, propomos limitar essa cessão para cargos
de direção dessas entidades e prever que o procedimento será sempre feito sem ônus
para a União.
Assim, cumpre registrar que a medida proposta não acarretará aumento
de despesas, e apenas possibilitará que funcionários públicos federais possam
contribuir, ainda mais, com os trabalhos realizados por esses serviços de cooperação
com o Poder Público, todavia, sem perderem seus direitos adquiridos advindos da
contratação por concurso público.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória
nº 683, de 14 de julho de 2015:
Art.____O Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa
a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º:
“Art. 17. ...............................................................................................
..............................................................................................................
§ 4º Os lucros obtidos por instituição financeira serão oferecidos à
tributação, quando se tratar de instituição controlada por holding
financeira de propósito específico, deduzidos os juros e outros
encargos associados ao empréstimo contraído pelo controlador com
destinação específica de aumento de capital para saneamento de
passivos e viabilização de planos de negócios desenvolvidos pela
instituição financeira adquirida, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido de
que trata a Lei nº 7.989, de 15 de dezembro de 1988, mediante ajuste
na Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.
§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, os juros e outros encargos
associados ao empréstimo deverão ser contabilizados pela holding
financeira de propósito especifico como custo de aquisição da
instituição financeira receptora dos recursos captados mediante o
empréstimo. ” (NR).

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de emenda com objetivo permitir uma adequação contábil
incentivadora de operações societárias entre entidades financeiras. Pretende-se
possibilitar a exclusão do lucro líquido de instituição financeira receptora dos
juros e encargos associados ao empréstimo contraído por holding financeira, com
o propósito específico de aumentar o capital para sanear passivo e viabilizar plano
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de negócios para instituição financeira adquirida. No mesmo sentido, sugerese a previsão de contabilização dos referidos encargos do empréstimo como custo
de aquisição, pela holding financeira, da instituição financeira receptora dos
recursos obtidos.
Cumpre esclarecer que a proposição não causa prejuízo algum ao erário
público ou não se tratar de renúncia fiscal, mas sim de equilíbrio entre receitas e
as despesas necessárias a sua produção.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

Terça-feira 4

– CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Incluam-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão (PLV)
da Medida Provisória (MPV) nº 683, de 14 de julho de 2015, os seguintes
artigos, renumerando-se os demais:
“Art.___ O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou sociedade empresária que pleitear
ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
poderão parcelar seus débitos com a União, inclusive os constituídos
posteriormente ao processamento da recuperação judicial, em cento e
vinte parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada:
I - da 1ª (primeira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,5%
(cinco décimos por cento);
II - da 25ª (vigésima quinta) à 48ª (quadragésima oitava)
prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
III - da 49ª (quadragésima nona) à 119ª (centésima décima nona)
prestação: 1% (um por cento); e
IV - 120ª (centésima vigésima) prestação: saldo devedor
remanescente.
.......................................................................................’(NR)”

“Art.___ O empresário ou sociedade empresária que pleitear ou
tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts.
51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício previsto
no art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que tenham sido
excluídos do referido programa pelo inadimplemento das antecipações
exigidas no § 2º do art. 2º da mesma Lei, poderão utilizar-se dos prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa para pagamento destes valores, sem prejuízo
da sua utilização para quitação antecipada.
Parágrafo único. O pagamento das antecipações previstas no §
2º do art. 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, nos termos do caput,
restabelece a adesão ao parcelamento respectivo.”

1419

1420 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda resgata texto já aprovado pelo Congresso Nacional,
mas que restou vetado pela Presidência da República. Trata-se de emenda que
favorece o parcelamento de dívidas com a Fazenda Nacional por empresário
ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da
recuperação judicial.
As condições que apresentamos são mais propícias à recuperação
das empresas do que as atualmente em vigor, de sorte a permitir que se
reestruturem e mantenham sua atividade produtiva. Com isso, entendemos
que os beneficiários dessa proposta extrapolam a pessoa do empresário ou da
sociedade empresária que venha a aderir ao parcelamento, pois a medida
beneficia também os trabalhadores, que verão seus empregos mantidos, e a
própria Fazenda Nacional, que potencializará sua arrecadação, uma vez que
haverá melhores condições de a empresa se manter ativa e contribuinte.
Propomos, ainda, a previsão de que o empresário ou a sociedade
empresária que tiver pleiteado ou deferido o processamento da recuperação
judicial e que tenha efetuado pedido de parcelamento, tempestivamente, no
âmbito do Refis, possa, caso tenha sido excluído por falta de pagamento das
antecipações exigidas pela lei, utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa para pagamento das referidas antecipações. Esse pagamento
restabeleceria a adesão ao parcelamento, medida que beneficiaria as empresas
e o Fisco, que receberia os recursos no âmbito do referido programa de
parcelamento.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 10-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10-A. O empresário ou sociedade empresária que pleitear
ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos
dos arts. 51, 52 e 70, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 120 (cento
e vinte) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e
cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal e
honorários advocatícios, observados os termos dispostos neste artigo.
...............................................................................
§ 1º-A A adesão ao parcelamento descrito no caput ocorrerá
mediante a antecipação de até 20% (vinte por cento) do montante da
dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções previstas
no caput, conforme plano de recuperação aprovado pelo juiz
responsável pela recuperação judicial.
§ 1º-B Para os fins do disposto no § 1º-A, o juiz deverá
considerar o montante da dívida a ser parcelada nos termos deste
artigo, a capacidade econômica do contribuinte e a repercussão do
valor da antecipação na viabilidade do plano de recuperação judicial.
§ 1º-C A antecipação a que se refere o § 1º-A deverá ser paga
em até 30 (trinta) dias da publicação do despacho do juiz que definir
seu valor, nos termos do § 1º-B.
§ 1º-D O valor de cada parcela será calculado observando-se os
seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada, descontadas as reduções previstas no caput e a
antecipação a que se refere o § 1º-A:
I – da 1ª à 24ª prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);
II – da 25ª à 48ª prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
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III – da 49ª à 119ª prestação: 1,0% (um por cento); e
IV – 120ª prestação: saldo devedor remanescente.
§ 1º-E O vencimento da primeira parcela dar-se-á após 12 (doze)
meses contados da data de vencimento do pagamento da antecipação a
que se refere o § 1º-A.
...............................................................................
§ 8º O empresário ou a sociedade empresária de que trata o
caput poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até
31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados de que trata este artigo.
§ 9º As sociedades empresárias referidas no caput que tenham
protocolizado tempestivamente requerimento de adesão ao benefício
previsto no artigo 2º da Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que
tenham sido excluídas do referido programa pelo inadimplemento das
antecipações exigidas pelo § 2º do artigo 2º da mesma lei poderão
utilizar-se dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para
pagamento destes valores, sem prejuízo da sua utilização para
quitação antecipada, nos termos do § 8º deste artigo.
§ 10. O pagamento das antecipações previstas no § 2º do art. 2º
da Lei nº 12.996, de 2014, nos termos do § 9º, restabelece a adesão ao
parcelamento respectivo.
§ 11. A utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL para pagar débitos parcelados nos termos deste
artigo não possui efeitos fiscais para fins de determinação da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.’ (NR)”

JUSTIFICATIVA
Propomos emenda para alongar os prazos do refinanciamento de
débitos tributários, previsto na Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, das
empresas em recuperação judicial, bem como permitir a utilização de créditos
próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL para a
quitação antecipada dos débitos parcelados.
Muito embora a reabertura dos programas de parcelamento de
débitos federais previstos nas Leis nº 11.941, de 27 de maio de 2009 (“REFIS
da Crise”), e nº 12.249, de 11 de junho de 2010 (“REFIS-Autarquias”), tenha
representado importante medida para auxiliar a recuperação de empresas em
estado pré-falimentar, faz-se necessário o aperfeiçoamento desses programas,
com o alongamento dos prazos de refinanciamento para as empresas em
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recuperação judicial, de forma a manter as empresas em operação e preservar
a geração de empregos.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ___ O art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007,

passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei
será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que
ela for promovida de ofício ou for
apresentada a declaração de que trata o § 1º do art. 74 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.’ (NR)”

Justificativa
Trata-se de emenda para alterar a Lei nº 11.457, de 2007, objetivando
autorizar a compensação dos débitos relativos a contribuições previdenciárias com créditos
de outros tributos federais.
A Lei da Super-Receita promulgada em 2007 concentrou na nova Secretaria
da Receita Federal do Brasil as atribuições antes divididas entre a Secretaria da Receita
Federal e o INSS. Por opção do legislador, a Lei nº 11.457/07 expressamente afastou a
aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições previdenciárias, sendo, por isso,
impossível a compensação de outros tributos com as contribuições previdenciárias
vincendas.
Considerando a conjuntura em que se encontra atualmente a economia
brasileira, necessitando urgente de medidas que a impulsionem, proponho a revisão do
tema da compensação tributária de créditos previdenciários com débitos tributários, de
forma que os créditos tributários acumulados pelos exportadores possam ser regularmente
utilizados para liquidação dos débitos previdenciários a cargo da indústria. Essa medida,
não incorre em qualquer renuncia fiscal que venha a afetar a meta de superávit primário
prevista pelo Ministério da Fazenda para o corrente exercício.
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Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente iniciativa,
uma vez que de grande significado para industria brasileira.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. O art. 22 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 22. ..............................................................................
.............................................................................................
§ 8º Na hipótese de exportações realizadas por empresas
exportadoras devidamente habilitadas nos programas de parcelamento
incentivado de que tratam as Leis nº 9.964, de 10 de abril de 2000, nº
10.684, de 30 de maio de 2003, nº 11.941, de 27 de maio de 2009, nº
12.973, de 13 de maio de 2014, nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e
nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, e a Medida Provisória nº 303,
de 29 de junho de 2006, na análise de deferimento dos créditos
resultantes de que trata este artigo, não se aplicará a compensação em
procedimento de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade
suspensa.’ (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
Em 15 de junho de 2014, o Governo Federal reconheceu a
necessidade de equacionar o problema da acumulação de resíduos tributários
no custo de exportação por meio da edição da Medida Provisória (MPV) nº
651, que reinstituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA.
Pelo regime, a pessoa jurídica exportadora pode apurar crédito,
mediante a aplicação de percentual estabelecido em ato do Poder Executivo,
sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior.
A MPV nº 651/2014 foi regulamentada inicialmente pelo
Decreto nº 8.304, de 12 de setembro de 2014, e pela Portaria do Ministério da
Fazenda nº 428, de 1º de outubro de 2014.
Com a conversão da MPV nº 651, de 2014, na Lei nº 13.043, de
13 de novembro de 2014, tornou-se necessária a edição de um novo decreto
regulamentador, de forma a compatibilizar o ordenamento infralegal às
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diversas emendas legislativas incorporadas ao texto original da referida
Medida Provisória.
Foi, então, editado o Decreto nº 8.415, de 27 de fevereiro de
2015. Ocorre que o novo decreto não tratou de um grave problema relativo à
garantia de liquidez dos créditos atribuídos pelo Reintegra, especialmente
para as empresas exportadoras brasileiras que, porventura, em passado
recente, também aderiram aos programas de parcelamento incentivado de
débitos tributários federais (comumente denominados de “REFIS”).
Estamos falando da compensação de ofício entre os créditos
obtidos pelas empresas exportadoras no âmbito do Reintegra com débitos cuja
exigibilidade está suspensa, pois estão incluídos em parcelamento, de acordo
com o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. O procedimento
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) está previsto no
art. 61 da Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Todavia, a aplicação da compensação de ofício, no caso do
Reintegra, é não apenas ilegal, por ampliar o cabimento da compensação de
ofício mediante mera Instrução Normativa, exorbitando sua função
meramente regulamentar, mas também descabida, pois desvia a finalidade
precípua do Reintegra, qual seja, de promover e estimular as exportações
brasileiras, a partir do aumento da sua competitividade e rentabilidade. Ao se
permitir a compensação de ofício inclusive com parcelas vincendas de
parcelamentos, não haverá, como consequência, nenhum efeito positivo de
caixa para as empresas exportadoras a curto prazo.
Obviamente, caberia tal compensação de ofício sobre parcelas do
Refis já vencidas e ainda não liquidadas, mas jamais sobre parcelas
vincendas, que tenham sido fruto de acordo voluntário de parcelamento entre
a RFB e os contribuintes exportadores.
Diante deste diagnóstico, justifica-se o urgente aprimoramento
do arcabouço jurídico que regula o Reintegra. Para isso, propomos a presente
emenda à Medida Provisória nº 671, de 2015, a fim de vedar a compensação
de ofício sobre as parcelas vincendas com exigibilidade suspensa, na análise
de deferimento dos créditos resultantes do Reintegra.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art.___. Fica autorizada a concessão de subvenção com a
finalidade de promover a equalização de juros para as empresas
industriais exportadores, visando a manter a competitividade da
indústria de exportação brasileira de produtos manufaturados, que
necessitam de capital intensivo.
§ 1º Somente poderão se habilitar à subvenção as empresas
industriais, predominantemente exportadoras, com, no mínimo, 80%
(oitenta por cento) de exportação da sua produção total e cujo
faturamento anual seja de, no máximo, 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente.
§ 2º A referida subvenção limitar-se-á à diferença convertida em
reais entre os juros pagos e a taxa LIBOR interbancária, quando
financiamento em moeda estrangeira, ou a diferença entre os juros
pagos e a taxa TJLP, quando o financiamento for em moeda nacional.
§ 3º Eventuais receitas financeiras, obtidas com aplicação de
sobras de caixa, serão deduzidas da subvenção na mesma razão do
disposto no § 2º.
§ 4º Os custos incorridos com hedge cambial, poderão ser
computados na referida subvenção, limitados ao fluxo de pagamento
de juros e amortizações do exercício corrente.
§ 5º A referida subvenção não será computada na base de
cálculo da apuração do lucro real e nem base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, constituindo-se uma
receita não tributável.
§ 6º O limite anual de dispêndio do Tesouro Nacional, para o
cumprimento do disposto neste artigo, será estabelecido pela Lei
Orçamentária, sendo que no exercício de 2015 será limitado a R$
400.000.000,00 (quatrocentos milhões) de reais.
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§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda editará regulamento
definindo os parâmetros e limites da respectiva subvenção, dentro dos
parâmetros deste artigo.”

Justificativa
A alteração proposta na presente Medida Provisória tem como objetivo o
desenvolvimento econômico do Brasil. Visa conceder incentivo, na forma de subvenção
econômica, para as empresas industriais exportadoras brasileiras, promovendo a
equalização de juros com o fim de garantir a competitividade.
A modificação proposta é fundamental no presente momento, uma vez que
indústria apresenta quadro negativo. Os indicadores mostram uma estagnação do setor
industrial brasileiro, que vem apresentando taxas de crescimento modestas e até negativas.
Contribuem para isso os elevados custos dos insumos, como energia elétrica e mão de
obra, e a infraestrutura sabidamente deficiente no Brasil. Reverter o quadro é urgente para
arrecadação de impostos, manutenção de empregos e desenvolvimento do país.
A proposta também é relevante se consideramos os problemas do setor externo
brasileiro. O balanço de pagamentos do país tem se deteriorado de forma preocupante, com
o aumento do déficit em transações correntes, especialmente se tomado como proporção do
PIB. Para isso, tem contribuído a redução do saldo da balança comercial, com a expansão
das importações sem o correspondente incremento das exportações.
O benefício será concedido às empresas industriais, preponderantemente
exportadoras, que tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) de exportação da sua
produção total, e cujo faturamento anual seja de no máximo 70% (setenta por cento) do seu
ativo permanente. Garante-se, com isso, que o benefício seja direcionado efetivamente a
indústrias exportadoras, permitindo-lhes financiar-se a um custo menor, mais próximo
daqueles suportados por seus concorrentes estrangeiros. A emenda traz outras salvaguardas
para que o referido objetivo seja alcançado com o menor custo possível. Em primeiro
lugar, limita-se o montante da subvenção: quando se tratar de empréstimo internacional, o
limite será a diferença entre os juros pagos e a taxa LIBOR; quando nacional, a diferença
entre a taxa de juros e a TJLP. Além disso, eventuais receitas financeiras obtidas com
aplicação de sobras de caixa serão deduzidas da subvenção.
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Por outro lado, a subvenção não será considerada rendimento tributável para fins de
imposto de renda, nem integrará a base de cálculo da CSLL. Se não fosse assim, o
benefício terminaria por ser devolvido em parte para a própria Tesouro Nacional,
responsável pelo benefício, reduzindo-se seu alcance.
Por fim, há um limite global para o benefício de R$ 400.000.000,00 para 2015,
suficiente para alcançar os resultados esperados, mas que não coloca em risco a
responsabilidade fiscal. Inclusive, sempre atento a seguir as normas legais, ressalto que o
recurso orçamentário para a presente medida se encontra no Orçamento da União, na
funcional

28.846.0909.00OB.0001,

ação

AUXÍLIO

À

CONTA

DE

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (LEIS NºS 10.438, DE 26/04/2002, E 12.783, DE
11/01/2013) – NACIONAL.
Assim, a modificação proposta é relevante e oportuna tanto por dinamizar a
combalida indústria brasileira, quanto por promover uma melhoria das contas externas do
país.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
Art. XX. Para efeito de interpretação do disposto no art. 3º da Lei
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no art. 23, caput e § 1º, da
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a incorporação de ações
ou quotas nas operações de substituição de ações mediante
integralização de capital, considerando sua natureza de permuta,
somente se sujeita à apuração do ganho de capital, nas hipóteses de
a pessoa física subscritora:
I – optar por lançar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas
recebidas por valor superior ao das ações ou quotas transferidas a
título de integralização; ou
II – receber torna, assim entendida como a percepção adicional de
qualquer valor, em espécie, bens ou direitos distintos das ações ou
quotas representativas do capital da pessoa jurídica objeto da
integralização.
§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, o ganho de capital será
apurado apenas em relação à torna.
§ 2º A condição de permuta não se altera ainda que o valor pelo
qual as ações ou quotas entregues pela pessoa física tenham
ingressado no patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência da
avaliação estabelecida pela legislação societária, por valor superior
ao constante da declaração de bens da pessoa física.
§ 3º Relativamente às operações de que trata este artigo, realizadas
até 31 de dezembro de 2015, inclusive em relação ao ágio
constituído sob a égide do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, a dedutibilidade do ágio observará, tãosomente, as normas estabelecidas na legislação aplicável à pessoa
jurídica, ainda que a pessoa física subscritora haja adotado o
tratamento de permuta previsto no § 1º do art. 23 da Lei nº 9.249,
de 1995.
Art. YY. Para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica, a
partir de 1º de janeiro de 2016, do ágio por rentabilidade futura
(goodwill), que tiver sido apurado em operações de substituição de
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ações ou quotas de participação societária de que trata o art. XX,
somente poderá ser excluído na forma de que trata o art. 22 da Lei
nº 12.973, de 13 de maio de 2014, na hipótese de a pessoa física
subscritora não optar por lançar, em sua declaração de bens, as
ações ou quotas recebidas pelo mesmo valor das ações ou quotas
dadas em substituição.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, a pessoa física subscritora
deverá comunicar sua opção à pessoa jurídica objeto da
integralização no momento da incorporação de suas ações ou
quotas.
§ 2º A comunicação de que trata o § 1º será também efetuada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, na forma e prazo
por ela estabelecidos.
§ 3º A comunicação efetuada nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo
será irretratável e implica, para a pessoa física subscritora, opção
tácita pelo tratamento de apuração de ganho de capital previsto no
§ 2º do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, independentemente da
natureza de permuta das operações de que trata o art. XX.

Justificação
Nas últimas duas décadas, graças, principalmente, à estabilidade econômica
alcançada pelo Brasil e à consequente melhoria do ambiente de negócios para as empresas
nacionais, diversas operações de reorganização societária resultaram na formação de
conglomerados empresariais fortalecidos e eficientes, gerando, inclusive, maior
contribuição aos cofres públicos.
Tal evolução implicou profunda revisão no modelo de gestão empresarial no
País, impondo o profissionalismo e a concentração decisória, mas descentralizando e
especializando as atividades fins, mediante, principalmente, a instituição de holdings,
fazendo de nossas empresas organismos mais consistentes para o enfrentamento da forte
concorrência de uma economia globalizada e competitiva.
Em muitos casos, para a efetivação das reorganizações societárias,
especialmente nas incorporações de empresas, fez-se necessário que pessoas físicas, na
maioria das vezes de famílias de empreendedores históricos do Brasil, detentoras de
significativas participações societárias nas empresas envolvidas no processo, se vissem na
contingência de, até para salvaguardar seu patrimônio, integralizar o capital de outras
empresas, mediante o aporte de suas participações. O art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995,
guarda perfeita consonância com uma correta política de estímulo à capitalização das
empresas nacionais, dando-lhe o correto tratamento de permuta.
Porém, diante da intensidade das operações, do elevado porte das empresas e
das grandes quantias envolvidas acabaram por despertar a atenção da RFB, que
desencadeou diversas ações de fiscalização, das quais resultaram autuações que envolvem
valores simplesmente impagáveis sob o argumento de um pretenso ganho de capital.
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Assim, para preservar os legítimos interesses da Administração Tributária
Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes, a presente
proposta elucida as situações pelas quais se faz a adequada apuração do ganho de capital
de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que
dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
A suposta legitimidade para tributar pessoas físicas em operações de
incorporação de ações ignora a legislação vigente, considerando como renda fatos em que
inexiste qualquer acréscimo patrimonial. De acordo com a lei tributária brasileira, a pessoa
física deve observar o regime de caixa, tributando-a à medida que os rendimentos e ganhos
de capital forem percebidos. Assim, somente no momento da efetiva alienação das ações é
que deve ocorrer a apuração e, se for o caso, a tributação dos possíveis ganhos de capital
da pessoa física.
Neste sentido, processos de reorganização empresarial que não produzam
qualquer ganho ou variação patrimonial para os titulares (pessoas físicas) das ações,
capitalizam o investidor, elevam a competitividade de nossa economia, induzem o
investimento produtivo e, principalmente, promovem o crescimento e a modernização das
estruturas empresariais.
Desta forma, para preservar os legítimos interesses da Administração
Tributária Federal, bem como fornecer a segurança jurídica necessária aos contribuintes,
sobretudo no mercado de capitais, a presente proposta elucida as situações pelas quais se
faz a adequada apuração do ganho de capital de pessoa física nas hipóteses do art. 23 da
Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que dispõe a Lei nº 7.713, de 1988.
Destaque-se que o dispositivo interpretativo ora proposto não gera qualquer
renúncia de receita e tampouco perda de arrecadação, pois tem como intuito deixar claro
aquilo que já previsto em lei há mais de 20 anos, buscando a adequada interpretação do
texto legal.
Por fim, e de forma a harmonizar o tratamento conferido às pessoas físicas àquele
dispensado às pessoas jurídicas, a emenda introduz artigo prevendo que a exclusão do
ágio na apuração do lucro real das pessoas jurídicas em virtude de operações de
incorporação, fusão ou cisão somente poderá ser realizado, nas hipóteses em que
houver incorporação de ações das pessoas físicas envolvidas, quando esta optar por
não constar, em sua declaração de bens, as ações ou quotas recebidas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos.

Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº

– CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº º 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. As centrais petroquímicas sujeitas ao pagamento da
CIDE, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), poderão descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido relativo à aquisição de etanol utilizado como insumo
produtivo.
§ 1º. O montante do crédito presumido a que se refere o caput
será determinado mediante aplicação das seguintes alíquotas
específicas sobre a aquisição do etanol:
a) R$ 21,36 (vinte e um reais e trinta e seis centavos) por metro
cúbico adquirido, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep;
b) R$ 98,64 (noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
por metro cúbico adquirido, em relação à Cofins;
c) R$ 100,00 (cem reais) por metro cúbico adquirido, em relação
à CIDE.
§ 2º. O crédito presumido não aproveitado em determinado
período de apuração poderá ser aproveitado nos períodos subsequentes
e ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3º. O crédito presumido de que trata este artigo não está
sujeito à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
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§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a majorar e a reduzir as
alíquotas específicas do crédito presumido, com parâmetro nos
mesmos percentuais de majoração ou redução da tributação sobre a
gasolina.”

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descontinuidade da
implementação e desenvolvimento das iniciativas e investimentos da Química Verde no
Brasil, tendo em vista a falta de competitividade de preço da matéria-prima renovável.
O retorno da CIDE na gasolina agravará ainda mais a situação da química
verde, ao impactar diretamente nos preços do etanol, já que não se espera um aumento
expressivo da oferta de etanol para fins industriais e o seu preço tem se mantido em torno
de 70% do preço da gasolina.
O Decreto Federal nº 8.935/2015 reinstituiu a CIDE nas operações com
gasolina em R$ 100/m3. Além disso, aumentou a tributação do PIS/PASEP e da Cofins,
em R$ 120/m3. Esse aumento repercutiu diretamente no preço da gasolina e, por via
reflexa, no preço do etanol comprado pelas indústrias da química verde.
Tendo em vista a particularidade setorial da química verde que utiliza
matérias-primas renováveis e a sua importância estratégica para economia brasileira, a
presente emenda visa introduzir medida neutralizadora a esse novo custo tributário
atribuído às Centrais Petroquímicas inseridas no âmbito da química verde.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº º 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. A pessoa jurídica produtora de nafta petroquímica
sujeita à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível
(Cide), sem prejuízo do previsto no §3º do art.5º da Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001, poderá descontar da referida contribuição,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo às
vendas para centrais petroquímicas de nafta petroquímica de produção
própria ou adquirida de terceiros, inclusive importada, nos termos e
condições estabelecidos neste artigo.
§ 1º. O crédito presumido de que trata o caput corresponderá a
16% (dezesseis por cento) sobre o valor da receita de venda da nafta
petroquímica.
§ 2º. O crédito presumido de que trata o caput não aproveitado
em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
§ 3º. O crédito presumido previsto neste artigo que a pessoa
jurídica não conseguir utilizar até o final de cada trimestre-calendário
poderá ser:
I – compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável
à matéria; ou
II – ressarcido em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria;
§ 4º. O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de dezembro de
2020.
§ 5º O crédito presumido de que trata o caput não será
computado na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)”.
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Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja a interrupção do fornecimento
de matéria-prima à indústria petroquímica nacional.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
CIDE sobre a venda de nafta petroquímica no mercado brasileiro, de forma a viabilizar que
matéria-prima mais competitiva seja disponibilizada para a indústria petroquímica
nacional.
Historicamente, o setor petroquímico nacional sempre contou com a nafta
petroquímica produzida no Brasil. A demanda nacional de nafta petroquímica é de 10
milhões de toneladas anuais. As refinarias brasileiras têm capacidade de produzir 11
milhões de toneladas de nafta, sendo que, há mais de décadas, 7 milhões de toneladas são
fornecidas à indústria petroquímica brasileira.
Ocorre, todavia, que, com o aumento da demanda nacional por gasolina,
que tem crescido cerca de 15% ao ano, parte da nafta que vinha sendo fornecida à
petroquímica passou a ser utilizada para a formulação de gasolina.
Com isso, foi reduzida a importação de gasolina e aumentada a importação
de nafta. Esse fenômeno ocorrido nos últimos anos pode ocasionar o repasse para a
indústria petroquímica do custo da importação de nafta que foi destinada à formulação da
gasolina.
Tal repasse de custo ao setor petroquímico brasileiro, já combalido com o
advento do shale gas norte-americano (custo 70% inferior ao da nafta), forçaria o
fechamento de algumas linhas/unidades dos pólos petroquímicos localizados na Bahia, Rio
Grande do Sul e na Região do ABC, em São Paulo, com impactos gravíssimos.
Estudo técnico da consultoria LCA, feito para a Abiquim, mostra que a
redução de produção poderia levar à perda de cerca de 70 mil postos de trabalho, com
redução de R$ 2,3 bilhões na renda do trabalho. A receita da União seria reduzida em mais
de R$ 500 milhões, enquanto que a balança comercial seria reduzida em US$ 2,1 bilhões.
A redução na receita anual (líquida) da indústria seria da ordem de R$ 13,1 bilhões e o PIB
seria 0,1% menor.
Além disso, R$ 1 bilhão em investimentos anunciados estão à espera da
definição quanto ao custo da nafta nacional que será fornecida à indústria petroquímica
brasileira.
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Nesse sentido, a presente emenda visa solucionar o problema por meio da
concessão de crédito presumido de CIDE sobre a venda de nafta petroquímica no mercado
brasileiro, de modo a assegurar a competitividade da indústria petroquímica nacional e
viabilizar a realização de novos investimentos no setor.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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EMENDA Nº
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(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. X. A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
‘Art. 57-B. As centrais petroquímicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
poderão descontar das referidas contribuições, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido relativo à aquisição de etanol
utilizado na produção de polietileno.
§ 1º O montante do crédito presumido de que trata o caput será
determinado mediante aplicação de alíquota específica correspondente
a R$ 80,00 (oitenta reais) por metro cúbico de etanol.
§ 2º O crédito presumido de que trata o caput poderá ser
utilizado conforme estabelecido no § 2o do art. 57-A.’

Justificativa
A presente emenda visa garantir que não haja descontinuidade da
implementação e desenvolvimento das iniciativas e investimentos da Química Verde no
Brasil.
Para tanto, faz-se necessário prever a concessão de crédito presumido de
PIS/COFINS sobre as aquisições de etanol por centrais petroquímicas, de forma a
viabilizar o acesso a matéria-prima mais competitiva.
Em verdade, o referido crédito presumido já está previsto no artigo 57-B, da
Lei nº 11.196/2005, como forma de compensar o setor da química verde pela majoração da
tributação do etanol adquirido pelas centrais petroquímicas, que, a partir da publicação da
MP nº 613/2013, passaram a ter que pagar R$ 120 por metro cúbico de etanol, ao invés dos
R$ 48 por metro cúbico previstos anteriormente.
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O que se pretende com essa emenda é tão-somente implementar tal crédito
presumido, já que os projetos de investimento em química verde, para produção do
polietileno verde, contavam com uma tributação de R$ 48/m³ de etanol e crédito de 9,25%
de PIS/COFINS sobre o preço do etanol adquirido, como equação indispensável à
manutenção das suas linhas de produção e à aprovação de novos investimentos no setor.
Com efeito, as referidas mudanças na regra de recolhimento da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização do etanol tiveram impactos
significativos sobre o custo do etanol adquirido pela indústria química verde.
Além disso, o retorno da CIDE na gasolina agravará ainda mais essa
situação, ao impactar diretamente nos preços do etanol para a indústria química, já que não
se espera um aumento expressivo da oferta de etanol e o seu preço tem se mantido em
torno de 70% do preço da gasolina.
Nesse sentido, é preciso que os impactos das referidas medidas para o setor
da Química Renovável sejam neutralizados por meio da implementação do crédito já
previsto no art. 57-B, da Lei 11.196/2005, sob pena de comprometimento da
implementação e desenvolvimento de projetos da indústria Química Renovável.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

1441

MPV 683
00021
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data
15/07/2015

Proposição
Medida Provisória nº 683/2015
AUTOR
Deputado HUGO LEAL – PROS/RJ

1.

Supressiva
Página

utiva
Artigo

3.

Nº do Prontuário
306
4. X Aditiva

Parágrafo

Inciso

global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura
e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e de
Comunicação – ICMS, com a finalidade de facilitar o comércio
interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.

Emenda nº

Inclua-se, onde couber, a seguinte emenda:

Art. XXº Fica a União autorizada a criar o Programa Nacional de Financiamento de
Projetos de Infraestrutura (PRONFIPI), pretendendo incentivo financeiro em benefício dos Estados
regulares com suas dívidas, nos termos da lei 9.496, de 11 de setembro de 1997, que disponibilizará
fonte de financiamento para obras de infraestrutura.
Art. XXº A União repassará através do PRONFIPI aos Estados que participam do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, recursos baseados em percentual
do montante pago para quitação das respectivas dívidas estaduais junto a União.
Art. XXº Constituirá fonte de receita do PRONFIPI recursos da União que correspondam
ao valor de 2% (dois por cento) da Receita Líquida Real (RLR) de cada Unidade da Federação que
tenham por finalidade o pagamento de suas respectivas dívidas, nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997.
Parágrafo único. O valor de 2% (dois por cento) da respectiva RLR também será o valor de referência
dos recursos que cada Unidade da Federação terá acesso através do PRONFIPI.
Art. XXº Os Estados interessados em participar do Programa, bem como o Distrito
Federal, deverão atender as seguintes condições:
I – pagamento regular dos valores referente à respectiva quitação da dívida com a União,
de acordo com o valor pactuado ou até ao limite de 13% (treze por cento) da respectiva RLR.
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II – criação de fundo, de natureza contábil, que aportará os recursos para financiamento
dos projetos atendidos pelo Programa e que servirão para financiamento da execução de obras de
infraestrutura.
III – regulamentar a gestão, utilização, acompanhamento, controle, comprovação e
fiscalização dos recursos deste fundo.
IV – apresentação para a aprovação da União dos projetos de infraestrutura em seus
respectivos territórios.
Parágrafo único. Terão prioridade na liberação de recursos os projetos de obras de
infraestrutura já iniciados, sendo ainda preferenciais, os projetos dos Entes comprometidos com a
realização da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016.
Art. XXº Os municípios interessados poderão se beneficiar do PRONFIPI através da
realização de convênio com seus respectivos Estados.
Art. XXº O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada exercício,
para vigência no exercício subsequente, a estimativa da receita total do Programa.
Art. XXº Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Duas questões são chaves hoje, seja no campo socioeconômico, quanto no plano
político: o investimento em infraestrutura abaixo da necessidade brasileira e a dívida dos Estados com
a União. Para um país que pretende hospedar a realização de Olimpíadas, estas questões podem
interferir diretamente na realização com qualidade desse grandioso evento.
Além disso, a falta de recursos dos Estados, esgotados ainda devido às dívidas destes
com a União, criam obstáculos para que o investimento em infraestrutura possa ser feito na medida
necessária que a população de cada estado brasileiro necessita.
O aumento dos investimentos para turbinar a economia é uma das prioridades da
presidente Dilma Rousseff. Para isso, a ordem dada à equipe econômica é tirar do papel, o mais rápido
possível, projetos importantes na área de infraestrutura, que ficaram para trás.
A cada ano em que o Brasil deixa de investir o necessário em infraestrutura, ele aumenta
o custo Brasil, deixa a indústria nacional menos competitiva e cria pressão inflacionária, pois menos
investimentos representam gargalos que aumentam custos e pressionam preços.
Portanto, o Programa Nacional de Financiamento de Projetos de Infraestrutura
(PRONFIPI) irá atender duas reivindicações política e econômica do atual cenário brasileiro. Por um
lado, converge com a política apoiada pela Presidente Dilma Rousseff de investimento em
infraestrutura, e por outro, com a retroalimentação dos recursos pagos na dívida com a União para o
próprio Estado pagador.
O Programa tem o intuito de diminuir essa dicotomia entre a falta de recursos para
investimento em infraestrutura combinado com a obrigatória reserva desses para pagamento das
dívidas dos Estados com a União. O PRONFIPI, assim, criará uma forma na qual os Estados que
estejam regulares com o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, tenham
os recursos utilizados no pagamento de suas dívidas re-disponibilizados para investimentos em
infraestrutura. A posteriori, o Programa constitui um reconhecimento para os Estados regulares com o
pagamento de suas dívidas que terão acesso a bilhões de Reais para investimento em infraestrutura
em seus próprios territórios, atendo não só a necessidade de sua população, mas também da indústria
e do comércio estaduais.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura
e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e de
Comunicação – ICMS, com a finalidade de facilitar o comércio
interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.

Emenda nº

Inclua-se onde couber a seguinte emenda:
Art. XXº O artigo 16 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004 passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 16 - Os beneficiários do Reporto descritos no artigo 15 desta Lei ficam
acrescidos das empresas de dragagem, definidas na Lei 11.610, de 12 de
dezembro de 2007, dos recintos alfandegados de zona secundária e dos centros
de treinamento profissional de que trata o artigo 32 da Lei 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993 (Lei dos Portos), e poderão efetuar aquisições e importações
amparadas pelo Reporto até 31/12/2020.

JUSTIFICATIVA
Por esta proposta de emenda busca-se, através de alteração ao artigo 16,
prorrogar o prazo de vigência do benefício instituído pela Lei 11.033 (REPORTO), que se
destina a permitir que os investimentos em infra estrutura sejam desonerados do Imposto de
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Importação, IPI, PIS e COFINS, de modo que os contribuintes que se dedicam a essa
atividade, que exige elevados dispêndios, continuem recebendo incentivo numa área que é tão
crucial para o desenvolvimento do País. Essa prorrogação garante a continuidade da
modernização das estruturas logísticas e portuárias brasileiras e, consequentemente, atende
às crescentes demandas do comércio exterior, já que traz redução de custos operacionais
para aqueles que atuam nessa área.
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O inciso I do art. 13 da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“I – 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza decorrente de regime
especial de regularização cambial e tributária, para declaração de recursos
patrimoniais transferidos ou mantidos no exterior e de sua multa de
regularização que venham a ser instituídos, deduzidos da parcela da
arrecadação pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I da Constituição Federal;”
JUSTIFICATIVA
A previsão de destinação somente do produto das multas aos fundos previstos na
MPV 683 não representa o total do potencial da medida. A União, ao internalizar esses recursos
nos respectivos fundos contábeis, já terá o benefício de impacto fiscal positivo em um só
exercício, e o impacto negativo pelo repasse aos Estados e Distrito Federal ocorrerá ao longo de
vários anos. Assim, deseja-se que todo o potencial arrecadatório da medida seja primeiro
disponibilizado para os dois fundos previstos na MP, pois há muita incerteza sobre o real
potencial arrecadatório do regime instituídos, e os entes federados precisam ter o mínimo de
garantia de que todo o esforço está sendo feito para que os recursos sejam garantidos.
PARLAMENTAR
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O inciso I do §2º do art. 15 passa a ter a seguinte redação:
“§ 2º Caso as perdas anuais de arrecadação de que trata o inciso I do caput sejam:
I - superiores ao montante disponível para fins da prestação do auxílio financeiro, a
União complementará os recursos até a prestação efetiva do total do auxílio financeiro
conforme previsto no inciso I do art. 15;
....”

JUSTIFICATIVA
A sistemática prevista de compensação pelas perdas no ICMS só será efetiva se os
entes tiverem garantias de que haverá recursos suficientes para o efetivo auxílio. A sistemática
proposta causa insegurança, pois não é possível saber se o teto de 1 bilhão de reais anuais do
FAC-ICMS será suficiente. A União previu o teto baseado em estimativas com metodologia
própria, imagina-se com certa segurança, portanto o risco de serem necessários novos aportes
da União é baixo, servindo a emenda tão somente como uma garantia aos entes que cumprirem
as condições previstas no art. 21.
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O §2º do art. 17 da MPV 683/2015 passa a ter a seguinte redação:
“§ 2º O Ministério da Fazenda poderá adotar metodologia própria de apuração dos
valores a serem transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, a partir dos dados
apurados na balança interestadual a que se refere o art. 16 e com ampla divulgação,
inclusive por sitio na internet.”

JUSTIFICATIVA
A previsão em lei de “metodologia simplificada” remete a uma apuração baseada em
estimativa sem o rigor necessário quando se trata de questões financeiras. Sendo assim, a
emenda pretende excluir o termo “simplificada” e prever que a metodologia adotada pelo
Ministério da Fazenda seja de ampla divulgação, facilitando o trabalho dos órgãos de controle,
da sociedade como elemento fiscalizador e dos entes federados interessados.
PARLAMENTAR
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O art. 13 da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso III:
“III – dotações Orçamentárias da União.”
JUSTIFICATIVA
A inclusão da previsão de recursos do orçamento da União ao FAC-ICMS é uma
medida de cautela. Como não é possível saber ao certo o quanto será possível arrecadar de
multa de regularização cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou
internalizados, é prudente que o Fundo possa receber reforço por parte da União para fazer
frente a suas obrigações de forma a tornar um mecanismo efetivo de auxílio financeiro aos
Estados e Distrito Federal durante o período de convergência das alíquotas de ICMS.
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O art. 4º da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso IV:
“IV – dotações Orçamentárias da União.”
JUSTIFICATIVA
A inclusão da previsão de recursos do orçamento da União ao FDRI é uma medida de
cautela. Como não é possível saber ao certo o quanto será possível arrecadar de multa de
regularização cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados, é
prudente que o Fundo possa receber reforço por parte da União para fazer frente a suas
obrigações de forma a tornar um mecanismo efetivo de redução das desigualdades
socioeconômicas regionais, de custeio da execução de projetos de investimento em
infraestrutura e de promoção de maior integração entre as diversas regiões do país.
PARLAMENTAR
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O §1º do art. 7º da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“§1º A composição do CGFDRI será constituído pelos seguintes membros:
I – um representante do Ministério da Fazenda;
II – um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
III – um representante do Agente Operador;
IV – um representante de cada agrupamento de Estados e do Distrito
Federal definido no §1º do art. 5º, em sistema de rodízio anual entre cada
ente da federação; e
V – um representante da maioria e um da minoria no Senado Federal
sendo de agrupamentos diferentes, conforme definido no §1º do art. 5º, em
sistema de rodízio anual entre cada ente da federação.”
JUSTIFICATIVA
A delegação ao executivo na composição do Comitê Gestor é temerária, uma vez que
há interesse de outros entes da Federação que serão decididos no referido Comitê. Em lista
meramente propositiva, a redação do § 1º do art. 7º coloca representantes de todas as agências
financeiras oficiais de fomento sem aparente motivo que justifique suas participações. Ademais,
em leis que criam outros fundos de natureza contábil, como no caso da Lei nº 10.052, de 28 de
novembro de 2000, os membros do Comitê Gestor são definidos no próprio corpo da Lei, não
sendo prática a delegação ao Poder Executivo. Assim, a presente emenda tem por objetivo fixar
os membros gestores no próprio corpo da Lei e alterar sua composição incluindo representante
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representantes dos Estados e do Distrito
Federal e representante do parlamento, por meio de representantes da maioria e da minoria no
Senado Federal.
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O art. 9º da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º. A partir do exercício financeiro de 2017, o FDRI entregará os
recursos aos Estados e ao Distrito Federal no montante necessário para o
cumprimento de etapa prevista em cronograma trimestral de execução dos
projetos autorizados pelo CGFDRI, conforme definido em regulamento.
Parágrafo único. O CGFDRI deverá preparar, até 31 de outubro de cada
ano, a previsão de desembolsos para o ano subsequente, a partir das
informações enviadas formalmente pelos Estados e pelo Distrito Federal,
conforme definido em regulamento.”
JUSTIFICATIVA
O texto proposto pelo Executivo prevê que os Estados e Distrito Federal deverão
arcar, com recursos próprios, a execução dos projetos de infraestrutura para, em momento
futuro, ser reembolsado pela União. A emenda propõe lógica diversa, que os recursos sejam
repassados pelo Fundo aos Estados/DF conforme cronograma trimestral de execução a ser
aprovado pelo Comitê Gestor. Dessa forma, os entes não precisarão dispor de recursos próprios
e o Fundo cumprirá sua função de forma mais eficiente, visto que entes podem ter problema de
fluxo de caixa para fazer frente ao cronograma de execução.
PARLAMENTAR
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O art. 14 da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 O FAC-ICMS terá como agente operador agência financeira
oficial federal a ser escolhida com base em procedimento seletivo
simplificado que garanta a seleção da proposta mais vantajosa para o FACICMS com observância do princípio constitucional da isonomia.
Parágrafo único. As competências do agente operador serão definidas em
ato do Comitê Gestor do Fundo de Desenvolvimento Regional de
Infraestrutura – CGFDRI instituído pelo art. 7º.”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a garantir um mínimo de competição na escolha da Agência
Financeira que será o agente operador do Fundo. A definição da Agência no próprio corpo da
Medida Provisória com delegação ao Poder Executivo Federal para definir sua remuneração
gera uma reserva de mercado a Caixa Econômica Federal que reverterá em maiores custos para
o fundo. Ademais, por serem os Estados e o Distrito Federal os beneficiários dos recursos do
fundo, é preciso garantir que os interesses desses estejam preservados e isso começa com
menos comprometimento dos recursos com o agente operador e mais com o objetivo final do
Fundo. A alteração proposta não muda a essência que é uma Agencia Financeira Federal operar
o fundo, mas tão somente prevê um mínimo de competição entre Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e BNDES na escolha do gestor do fundo por meio de procedimento seletivo
simplificado.
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O inciso I do art. 4º da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“I - o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza decorrente de regime especial de regularização cambial
e tributária, para declaração de recursos patrimoniais transferidos ou
mantidos no exterior e de sua multa de regularização que venham a ser
instituídos, deduzidos dos recursos destinados ao Fundo de Auxílio
Financeiro para Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - FAC-ICMS,
de que trata o art. 12, e da parcela da arrecadação pertencente aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157,
I, e 158, I da Constituição Federal;”
JUSTIFICATIVA
A previsão de destinação somente do produto das multas aos fundos previstos na
MPV 683 não representa o total do potencial da medida. A União, ao internalizar esses recursos
nos respectivos fundos contábeis, já terá o benefício de impacto fiscal positivo em um só
exercício, e o impacto negativo pelo repasse aos Estados e Distrito Federal ocorrerá ao longo de
vários anos. Assim, deseja-se que todo o potencial arrecadatório da medida seja primeiro
disponibilizado para os dois fundos previstos na MP, pois há muita incerteza sobre o real
potencial arrecadatório do regime instituídos, e os entes federados precisam ter o mínimo de
garantia de que todo o esforço está sendo feito para que os recursos sejam garantidos.
PARLAMENTAR
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O art. 2º da Medida Provisória nº 683, de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O FDRI terá como agente operador agência financeira oficial
federal a ser escolhida com base em procedimento seletivo simplificado
que garanta a seleção da proposta mais vantajosa para o FDRI com
observância do princípio constitucional da isonomia
Parágrafo único. As competências do agente operador serão definidas em
ato do Comitê Gestor do Fundo de Desenvolvimento Regional de
Infraestrutura – CGFDRI.”
JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a garantir um mínimo de competição na escolha da Agência
Financeira que será o agente operador do Fundo. A definição da Agência no próprio corpo da
Medida Provisória com delegação ao Poder Executivo Federal para definir sua remuneração
gera uma reserva de mercado a Caixa Econômica Federal que reverterá em maiores custos para
o fundo. Ademais, por serem os Estados e o Distrito Federal os beneficiários dos recursos do
fundo, é preciso garantir que os interesses desses estejam preservados e isso começa com
menos comprometimento dos recursos com o agente operador e mais com o objetivo final do
Fundo. A alteração proposta não muda a essência que é uma Agencia Financeira Federal operar
o fundo, mas tão somente prevê um mínimo de competição entre Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e BNDES na escolha do gestor do fundo por meio de procedimento seletivo
simplificado.
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Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 683, de 2015:
“Art.X Os montantes entregues pela União ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios
não poderão sofrer redução em função de desonerações temporárias dos
impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados.”
JUSTIFICATIVA

Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em
níveis satisfatórios. De modo a preservar ou diminuir os impactos sobre a atividade
econômica, é comum observarmos a redução temporária de impostos da União. É o que
ocorre com a redução temporária das alíquotas do IPI de alguns produtos de setores
considerados fundamentais para que os efeitos da crise sejam menos sentidos, como é o
caso, por exemplo, do setor automobilístico.
Não se discute, aqui, se a medida acima tem ou não eficácia, se deve ou não ser
adotada, mas de que maneira afeta as receitas dos Municípios, principalmente aqueles
com forte dependência de repasses, especialmente o Fundo de Participação dos
Municípios - FPM. Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos
os entes federativos, via queda de arrecadação tributária provocada por uma menor
atividade econômica. Junte-se a isso a diminuição dos repasses ocasionada pela redução
temporária de impostos, fruto de uma ação de política econômica tomada isoladamente
pelo governo central, sem qualquer consulta às prefeituras ou governos estaduais, e fica
criada situação de verdadeira penúria para boa parte dos Municípios brasileiros. Vale
lembrar que nossos Municípios já vêm sendo enormemente penalizados no pacto
federativo, haja vista a crescente participação das contribuições no ‘bolo’ arrecadatório.
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Diante do quadro acima, julga-se fundamental estabelecer que o Governo
Federal arque com o ônus de eventuais reduções temporárias dos impostos que
compartilha com os Municípios. Pretende-se, assim, que os montantes entregues pela
União aos Municípios, por força do disposto no art. 159 da Constituição Federal,
relativos à arrecadação do IPI e do IR, não sejam impactados por conta da redução
provisória desses impostos.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o
benefício fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 683, de

Art.X A Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 8º...................................................................................................................
...............................................................................................................................
III – zero por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo reduzir de um por cento (1%) para zero
(0%) a alíquota da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incidente sobre as receitas
correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas pelas pessoas
jurídicas de direito público interno.
O Pacto Federativo ou Federalismo Fiscal está definido na nossa Carta Magna
de 1988 e delimita as competências tributárias dos entes da Federação, bem como os
respectivos encargos e serviços pelos quais possuem responsabilidades privativas,
comuns ou concorrentes.
Devido ao Pacto Federativo, cada ente possui competências delimitadas na
geração de receitas, dotando-se de autonomia financeira e orçamentária. Além disso, é a
base para o mecanismo da repartição de tributos por eles arrecadados, como, por
exemplo, a sistemática dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios e os Fundos de incentivo ao desenvolvimento regional.
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Contudo, após anos de processos de desgastes econômicos e medidas
tributárias de desonerações pelo Governo Central, os Estados, DF e Municípios
amargaram um desequilíbrio nas suas contas. Como exemplo desse desgaste, podem-se
destacar as sucessivas desonerações do imposto sobre produtos industrializados (IPI),
que possui caráter extrafiscal, e que impactam diretamente nos repasses aos Estados e
Municípios. Nesse sentido, além da redução via desgastes econômicos (impactando as
receitas correntes arrecadadas), ainda arcam com a redução das transferências correntes
(FPE/FPM).
Trazendo o assunto para a emenda ora proposta, as receitas de PIS/Pasep
geradas pela incidência de 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas são exclusivamente da União, portanto,
não se sujeitam à repasses para os demais entes federados. Ora, mas parece que aqui a
lógica se inverteu. Por meio dessa tributação os entes menores estariam diante de uma
dificuldade ainda maior para sua geração própria de receitas, uma vez que os Estados,
DF e Municípios estariam repassando recursos para a União e que não serão
compartilhados posteriormente.
Dessa forma é notória a necessidade de se buscar medidas que possam reduzir
esse desequilíbrio crescente. Nesse sentido, propõe-se a presente emenda, como forma
de ajudar a desafogar as finanças dos demais entes.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o
benefício fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 683, de 2015:
Art.X A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real ou do lucro presumido, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
...................................................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA
A subvenção para investimento pode ser entendida como uma destinação de recursos
públicos a entes privados com o objetivo de suportar gastos ou investimentos que originalmente
lhes caberiam, dado determinado interesse público no desenvolvimento dessa atividade privada.
Essa subvenção, quando a empresa é tributada com base no lucro real, não é tributada,
mas quando a empresa é tributada com base no lucro presumido, a verdade é diametralmente
oposta.
Acontece que diversos já foram os entendimentos em relação às subvenções para
investimentos. Seriam elas receitas? Esses entendimentos entendiam, até 2012, que não seriam
tributadas, entre 2012 e 2014 seriam tributáveis, nos casos de parcerias Públicos Privadas
(PPPs). A partir de 2014, essa subvenção, em que pese ainda ser considerada receita, não seria
mais tributável, desde que a empresa optasse pela tributação via lucro real.
Nesses termos, sugerimos às pessoas jurídicas sujeitas à apuração pelo lucro presumido,
a extensão do método contábil de não se computarem na apuração do lucro as subvenções para
investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, bem como as doações feitas pelo poder público.
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Se acatada, pretende-se apenas estipular método contábil único sobre o assunto,
deferindo o tratamento isonômico apropriado às empresas tributadas pelo lucro real e pelo lucro
presumido.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o benefício fiscal
proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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EMENDA
Inclua-se a onde couber:
“Art. XX. Fica reaberta, até 03 (três) meses após a publicação dessa Lei, a adesão ao Programa
de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que
Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde –
PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873/2013, devendo cumprir todos os requisitos previstos nos art.
23 a 42 da referida e seu regulamento.”

JUSTIFICAÇÃO
As santas casas, hospitais e entidades filantrópicas da área da saúde, mais de 2100 entidades de todo o País,
responsáveis por mais de 50% do atendimento prestado ao Sistema Único de Saúde – SUS, gerando mais de
500 mil empregos diretos, vem historicamente atravessando uma séria crise financeira, em grande parte, devido
a enorme defasagem dos repasses do SUS pelo pagamento dos serviços prestados por essas entidades. Esse
déficit implicou em dívidas tributárias e previdenciárias que as entidades não tinham como pagar. Sabedor
dessa situação, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.813/2013, do
Poder Executivo, que instituiu o PROSUS, concedendo moratória e anistia as dívidas tributárias e
previdenciárias dessas entidades, posteriormente foi transformado na Lei nº 12.873/2013.
Com a implantação do programa, inicialmente, estimava-se que mais de 500 entidades adeririam ao PROSUS,
no entanto, apenas 265 solicitaram adesão e somente 257 tiveram seus pedidos deferidos, ou seja, um pouco
mais da metade das entidades estimadas que participariam do programa. Tendo em vista o término do prazo
para adesão ao programa e a grande quantidade de entidades não contempladas por não conseguirem elaborar
um projeto a tempo, torna-se notória a necessidade da reabertura do programa para que as demais entidades
possam efetivamente sanar suas dívidas tributárias e previdenciárias.
PARLAMENTAR

Deputado Antonio Brito – PTB/BA

1462 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 683
00037

EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Dê-se ao § 2º do art. 1º a seguinte redação:

“§ 2º Poderão receber recursos do FDRI para a
execução de projetos de investimento com potencial efeito
multiplicador e impacto positivo sobre o desenvolvimento
regional e dinamização da atividade econômica local os
Estados e o Distrito Federal, observadas as condições
estabelecidas nessa Medida Provisória.”

JUSTIFICAÇÃO

Ao limitar a aplicação dos recursos do FDRI em projetos de investimento
em infraestrutura, a Medida Provisória adota visão restritiva e reducionista, em prejuízo de
uma visão mais ampla dos projetos de investimento que podem contribuir para o
desenvolvimento regional e dinamização da economia, inclusive em áreas da economia
criativa e outras.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro

Agosto de 2015
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Suprima-se o inciso I do § 1º do art. 1º.

JUSTIFICAÇÃO
O §1º do art. 1º, em seu inciso I, condiciona a própria instituição do Fundo
de Desenvolvimento à "instituição e arrecadação de multa de regularização cambial
tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados”.
Ora, uma medida provisória, por natureza, não pode estar condicionada a
um fato futuro dessa ordem, ou seja, a instituição e arrecadação de multas sobre
determinado fato gerador, que é a regularização cambial e tributária relativa a ativos
mantidos no exterior ou internalizados.
Se, por hipótese, o Congresso não aprovar a multa para essa
“regularização”, o fundo restará inutilizado, e a medida provisória sem efeito, o que é um
paradoxo que nega a validade do instrumento adotado.
Assim, para que esse absurdo seja afastado, é necessário suprimir o inciso
referido.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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MPV 683
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Regional e
Investimento - FDRI, fundo especial de natureza contábil,
vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de reduzir
as desigualdades socioeconômicas regionais, custear a execução
de projetos de investimento com potencial efeito multiplicador e
impacto positivo sobre o desenvolvimento regional e
dinamização da atividade econômica local, e promover maior
integração entre as diversas regiões do País, nos termos do
disposto no art. 3º, caput, inciso III, da Constituição...............”

JUSTIFICAÇÃO
A redação do art. 1º limita a finalidade do FDRI a investimentos em
infraestrutura, ignorando que outros projetos de investimento em serviços, ou mesmo em
bens públicos, podem ter efeito multiplicador e impactos sobre o desenvolvimento regional
e sobre a dinamização da atividade econômica. Com o objetivo de ampliar essa finalidade,
e adequá-la de melhor forma ao interesse público – evitando o viés reducionista do
investimento em infraestrutura, que é importante mas não é o único fim a ser buscado –
propomos a presente alteração ao caput do art. 1º.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

MPV 683
00040

EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Inclua-se, no art. 5º, o seguinte parágrafo:
“§ ... Os critérios de que tratam os §§ 1º, 2º e 3º serão ajustados,
de forma a que pelo menos sessenta por cento dos recurso do
FDRI sejam alocados aos Estados da Região Nordeste.”

JUSTIFICAÇÃO

Embora a Medida Provisória adote como critério de distribuição a
localização dos Estados nas respectivas regiões, com exceção dos Estados de Minas
Gerais, Espírito Santo e do DF, que são tratados de forma diferenciada, o resultado das
fórmulas adotadas para definir a distribuição resulta em que apenas 50% dos recursos,
aproximadamente, serão destinados à Região Nordeste.
No entanto, os indicadores sociais e econômicos do Nordeste exigem um
tratamento diferenciado, que privilegie a região com maior volume de recursos. Por isso,
propomos na forma da presente emenda que, sem prejuízo dos demais critérios propostos,
como população e PIB per capita, sejam reservados pelo menos 60% do recursos aos
estados do Nordeste.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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MPV 683
00041

EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Dê-se ao inciso II do art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º ..............................
......................................
II - aprovar os projetos de investimento a serem executados com
recursos do FDRI;
................................”

JUSTIFICAÇÃO

Assim como nas demais emendas por nós apresentadas, a presente visa
superar a limitação contida no inciso II do art. 7º de que somente podem ser aplicados
recursos do FDRI em projetos de infraestrutura.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro

Agosto de 2015
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Inclua-se, no § 1º do art. 7º, os seguintes incisos:
“ ... – Ministério da Integração Nacional;
... – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;”

JUSTIFICAÇÃO

Ao prever a composição do órgão gestor do fundo, responsável pela
definição da sua política de aplicação de recursos, a MPV inclui as instituições financeiras
e o Ministério da Fazenda, mas deixa de fora o Ministério da Integração e o Ministério do
Planejamento. Trata-se de uma visão equivocada e incompleta do papel desses ministérios,
que tem papel central na definição da política de desenvolvimento regional e que não
podem ficar de fora do comitê gestor.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro

1467

1468 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 683
00043

EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º A partir do exercício financeiro de 2017, o FDRI
entregará trimestralmente recursos aos Estados e ao Distrito
Federal no montante necessário à execução dos projetos
autorizados pelo CGFDRI, conforme definido em regulamento.
..........................”

JUSTIFICAÇÃO

De maneira imprópria, o art. 9º prevê que os recursos serão destinados aos
entes federados sob a forma de ressarcimento, ou seja, pressupõe que os entes disporão de
recursos próprios para a aplicação nos projetos autorizados pelo CGFDRI, e que ficarão à
espera do eventual ressarcimento, em data a ser definida pelo Governo Federal,
“trimestralmente”.
Essa solução implica em elevados custos fiscais e financeiros para os
estados, que por definição já estão em situação de necessidade, e não pode prevalecer sob
pena de inviabilização dos objetivos do FDRI.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Suprima-se o inciso I do parágrafo único do art. 12.

JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo único do inciso I do art. 12 condiciona a própria existência do
FAC-ICMS à instituição e arrecadação de uma fonte de receita que é incerta, dependendo
de aprovação de ambas as Casas do Congresso.
Tal condicionamento é incompatível com a própria natureza da medida
provisória, que, por ser urgente e relevante, e produzindo efeitos imediatos não admite
condição suspensiva dessa natureza.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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MPV 683
00045

EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Dê-se ao inciso II do art. 15 a seguinte redação:
“Art. 15. ..........................
.................................................
II - não excederá o montante total de um bilhão e quinhentos
milhões de reais por ano; e
.................................................”

JUSTIFICAÇÃO
Ao fixar em apenas R$ 1 bilhão anuais os recursos a serem destinados em
cada exercício financeiro ao FACICMS a medida provisória fica muito distante do que foi
inicialmente estimado como necessário, visto que o valor de partida para compensar as
perdas deveria ser da ordem de R$ 2 bilhões anuais, ampliando-se progressivamente para
até R$ 8 bilhões.
Como o pressuposto é que sejam ressarcidas as perdas efetivamente
verificadas pelos estados no processo de convergência de alíquotas, é preciso que o limite
legal seja ampliado, sob pena de grave frustração de expectativas.
Assim, propomos que o limite seja de pelo menos R$ 1,5 bilhões anuais.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Dê-se ao § 2º, inciso I, do art. 15, a seguinte redação:
“Art. 15 ...............................
§ 2º Caso as perdas anuais de arrecadação de que trata o inciso I
do caput sejam:
I - superiores ao montante disponível para fins da prestação do
auxílio financeiro, os recursos correspondentes serão
complementados pela União até o montante das perdas
constatadas, e distribuídos proporcionalmente; e
...................................................”

JUSTIFICAÇÃO
Visa a presente emenda afastar a limitação contida no § 2º do art. 15, em seu
inciso I, que limita a compensação ao montante disponível, quando o que se pretende é que
as perdas efetivamente constatadas sejam ressarcidas e compensadas. Se a fonte de receita
prevista não for suficiente, deverá haver a complementação na forma prevista pela LDO e
pela LRF, mas jamais a oneração dos entes que já estarão abrindo mão da sua arrecadação
em favor do interesse maior da Federação em unificar as alíquotas do ICMS.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro
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MPV 683
00047

EMENDA Nº

- CM

(à MPV n.º 683, de 2015)

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
“Art. 22. As despesas decorrentes desta Lei são de natureza
obrigatória, observado o disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000.”

JUSTIFICAÇÃO

O art. 22 prevê que as despesas decorrentes da Medida Provisória são de caráter
obrigatório, mas limitadas aos montantes disponíveis. Ora, assim, a obrigatoriedade fica
restrita ao que for previsto na lei orçamentária para esse fim, sem qualquer garantia de que as
perdas serão efetivamente compensadas.
Na nossa compreensão, como já expresso nas demais emendas apresentadas a
esta Medida Provisória, a compensação deve ser completa, e justificado pela própria natureza
da perda ocorrida, ressalvado, apenas, o que dispuserem a LDO e a LRF, como normas
orientadoras do gasto público.

Sala da Comissão,

Senador Walter Pinheiro

Agosto de 2015
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se dispositivo à Medida Provisória nº 683 de 2015, com a seguinte
redação:
Art. XX A Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 27. Nas operações de venda dos produtos de que trata o art. 14 por pessoa
jurídica industrial ou atacadista que mantenha com a pessoa jurídica transportadora
quaisquer das relações mencionadas nos incisos do art. 18, o valor do frete
integrará a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
apurada pela pessoa jurídica vendedora dos citados produtos.
Art. 34-A. Em relação ao estoque dos produtos de que trata o art. 14 existente ao
final do dia 30 de abril de 2015, fique estipulado que:
I - A pessoa jurídica atacadista sujeita ao regime de apuração cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, exceto a optante pelo SIMPLES
NACIONAL, poderá apurar crédito presumido das mencionadas contribuições
calculado mediante a aplicação de percentuais de 1,65% (um inteiro e sessenta e
cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente, sobre o valor de aquisição dos mencionados estoques de
produtos adquiridos no mercado interno;
II - A pessoa jurídica atacadista sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS poderá apurar crédito das
mencionadas contribuições calculados mediante a aplicação de percentuais de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento), respectivamente, sobre o valor de aquisição dos
mencionados estoques de produtos importados ou adquiridos no mercado interno.
Parágrafo único. Os valores do ICMS e do IPI, quando recuperáveis, não integram o
valor do estoque a ser utilizado como base de cálculo do crédito a que se refere o
caput. ”
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Art. XXX Essa lei entra em vigor em relação ao art. 34-A da Lei nº 13.097, de 19 de
janeiro de 2015; na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio
de 2015.
JUSTIFICATIVA
Entendemos que o estoque que deve servir de base para apropriação do crédito deve
ser o de 30.04.2015, até par ficar em linha com a regulamentação do crédito de IPI.
Em razão disso, sugerimos uma pequena alteração no caput do art. 34-A, bem como
no inciso VI do art. 35.
PARLAMENTAR
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Modifique-se o inciso II, art. 5º da MP 683 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º ..............................................................................................................................................
II – definição do volume de recursos destinado para cada grupo, aplicando-se os
mesmos critérios utilizados na distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE.
JUSTIFICAÇÃO

A MP, no tocante ao inciso II do art. 5º, trouxe de forma genérica a definição de
critérios para distribuição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e
Infraestrutura - FDRI, situação que poderá ensejar injustiças com os estados
federados.
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O FPE, por exemplo, possui critérios de distribuição objetivos estabelecidos pela Lei
Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989. Dessa forma, a presente emenda
busca tornar mais objetivo e transparente a forma de distribuição do FDRI ao propor a
utilização dos mesmos critérios aplicados àquele Fundo, mecanismo já pacificado entre
os estados.
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– CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Acrescente-se à Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, onde
couber, dois novos artigos com a seguinte redação:
Art. ___ O artigo 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a
vigorar com a seguinte redação:
““Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre
as receitas decorrentes das operações de:
I - ..............................................................................................
II - ............................................................................................
III - .........................................................................................
IV – cessão ou transferência de direitos a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, inclusive licença de
tecnologia, cujo pagamento represente ingresso de
divisas.”(NR)

Art. ____O artigo 6º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - ..............................................................................................
II - .............................................................................................
III - ...........................................................................................
IV – cessão ou transferência de direitos a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, inclusive licença de
tecnologia, cujo pagamento represente ingresso de
divisas.”(NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A inovação e a pesquisa em ciência e tecnologia no ambiente
produtivo são necessárias para estimular a autonomia tecnológica e o desenvolvimento
industrial no Brasil. Ocorre que, atualmente, o regime tributário, ao invés de facilitar, onera
a exportação de tecnologia desenvolvida no Brasil para outros países.
Isso porque, da forma como redigida, a legislação tributária atual
(i.e. Lei nº 10.637, de 2002 e Lei nº 10.833, de 2003) acaba limitando a desoneração do
PIS e da COFINS às receitas decorrentes de operações de exportação a aquelas
relacionadas com bens, mercadorias e serviços. Todavia, com a evolução da economia e da
tecnologia há outras riquezas produzidas em território nacional que podem ser objeto de
exportação e geração de divisas para o país.
Destaquem-se,

por

exemplo,

as

receitas

decorrentes

do

licenciamento de tecnologia que, quando utilizada por não residentes, deve ser
devidamente remunerada gerando ingresso de recursos no país – o que representa uma
importante fonte de remuneração de empresas nacionais desenvolvedoras de tecnologia
local.
Em desacordo com o que determina a Constituição Federal, a
legislação ordinária acaba limitando a desoneração ampla e irrestrita concedida pelo
legislador constituinte às receitas de exportação – que é uma das principais formas do
Estado de promover a economia nacional.
A Constituição Federal, em seu artigo 149, §2º, inciso II, prevê a
isenção do PIS e da COFINS sobre quaisquer receitas de exportação, sem limitação, nos
seguintes termos: “as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(…)”
Por sua vez, as hipóteses de isenção do PIS e da COFINS na
sistemática não-cumulativa estão delimitadas nos artigos 5º da Lei nº 10.637, de 2002 1 e
artigo 6º da Lei nº 10.833, de 20032, que excluem somente as receitas decorrentes de
1

2

Lei nº 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“(...) Art. 5º A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.”
Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003
“(...) Art. 6º A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;
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exportação de mercadorias para o exterior e da prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior da incidência das contribuições.
Sob o argumento de que o artigo 111 do Código Tributário
Nacional determina que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre: (...) II - outorga de isenção”, a Secretaria da Receita Federal já se posicionou em
mais de uma ocasião no sentido de que a isenção do PIS e da COFINS não se aplica, por
exemplo, sobre as receitas de royalties recebidos do exterior em contrapartida pelo
licenciamento ou cessão de direito desenvolvido no Brasil. Veja-se, por exemplo, a
Solução de Consulta nº 92, de 12 de junho de 2012 exarada pela Secretaria da Receita
Federal:
“Os royalties recebidos do exterior, em pagamento pelo
licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de
computação, não configuram receita de exportação nem de
prestação de serviços, de sorte que não se enquadram nas três
hipótese de não-incidência de Cofins previstas no art. 6º, incisos I
a III, da Lei nº 10.833, de 2003.” (original sem grifo)
Assim, a interpretação da legislação atual acaba tributando pelo
PIS e pela COFINS as receitas decorrentes da exportação de direitos e intangíveis.
O presente projeto visa ajustar a redação da legislação ordinária de
forma a dar plena efetividade ao artigo 149 da Constituição Federal, estendendo a
desoneração do PIS e da COFINS também sobre as receitas decorrentes de exportação de
direitos e tecnologia.
Por considerarmos de alta relevância a presente proposta, rogamos
aos nobres Colegas pela aprovação deste Projeto de Lei.
Sala da Comissão,

Senador ROMERO JUCÁ
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Acrescente-se inciso IV ao art. 5º da MP 683 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.5º ..............................................................................................................................................
IV – assegurado cinquenta por cento dos recursos para as Regiões Norte e Nordeste.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de assegurar, no mínimo, cinquenta por cento dos recursos
do Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura – FDRI para as regiões mais
carentes do País. Até porque, com o fim da possibilidade de se atrair investimentos para a
localidade via incentivos fiscais, as regiões mais carentes ficam a mercê das decisões de
investimentos de empresas, que poderiam gerar emprego e renda para a população, sem que
em nada possam intervir a favor de sua economia. Situação que, mesmo não sendo
recomendada, a “guerra fiscal” se configura como um instrumento possível, senão o único,
capaz de atrair benefícios para as localidades.
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Assim, a garantia de um percentual diferenciado e maior dos recursos para duas das
Regiões mais carentes do País representa um instrumento capaz de contribuir com o que se
propõe na constituição do FDRI. Ou seja, reduzir as desigualdades socioeconômicas
regionais, custear a execução de projetos de investimento em infraestrutura e promover
maior integração entre as diversas regiões do País.

ASSINATURA

Brasília, 16 de julho de 2015.
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Acrescente-se inciso IV ao § 2º art. 5º da MP 683 que passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 2º ..............................................................................................................................................
IV – o triplo da soma do inverso do PIB per capita para as Regiões Norte e Nordeste.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de asseverar condição favorável as Regiões Norte e
Nordeste do Brasil. Tal necessidade se justifica pelo fato de serem essas Regiões as mais
populosas e carentes do país. Sabe-se que a malfadada “guerra fiscal”, embora prejudicial
em seu bojo, surgiu, especialmente, da necessidade de se atrair empresas para as
localidades geograficamente menos favorecidas, como é o caso do Norte e Nordeste. A
tributação da “origem”, como ocorre na legislação vigente, promoveu ao longo dos anos o
crescimento das desigualdades regionais. Tanto é fato que foi necessário lançar mão de
instrumento adicional que fosse capaz de reduzir as disparidades econômicas e sociais
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verificadas entre as diversas regiões do País. Nesse bojo, surgem os Fundos Constitucionais
de Financiamento e os Fundos de Desenvolvimento, fundamentados no art. 3º, inciso III, da
Constituição Federal.
Contudo, o ICMS, principal imposto do sistema tributário nacional em termos de
arrecadação e sustentáculo da receita dos Estados e do Distrito Federal, reclama mudanças
estruturais em sua legislação. . Em face disso foi aprovada a Emenda Constitucional nº 87, de
16 de abril de 2015, por meio da qual foi alterada a repartição do ICMS.

ASSINATURA

Brasília, 16 de julho de 2015.
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Acrescente-se inciso III ao art. 13 da MP 683 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13 ..............................................................................................................................................
III – recursos decorrentes de valores depositados em contas judiciais de ações penais
condenatórias transitadas em julgado que apuraram crimes contra a Administração Pública
Direta.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de ampliar a fonte dos recursos destinados a comporem o
Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – FAC-ICMS.
Entende-se que existam grandes demandas por serviços públicos necessários para
assegurar recursos destinados a saúde, educação, segurança pública, dentre outros tantos
serviços essenciais à qualidade de vida da população. Recursos esses que estão sob o risco de
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serem ainda mais diminuídos com a redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Assim,
recomendado é acreditar que a ampliação das fontes dos recursos que comporão o FACICMS é de grande importância para auxiliar financeiramente os Estados e Municípios a
combater as disparidades econômicas e sociais verificadas entre as diversas regiões do País.

ASSINATURA

Brasília, 16 de julho de 2015.
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Acrescente-se inciso IV ao art. 4º da MP 683 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º ..............................................................................................................................................
IV – recursos decorrentes de valores depositados em contas judiciais de ações penais
condenatórias transitadas em julgado que apuraram crimes contra a Administração Pública
Direta.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de ampliar a fonte dos recursos destinados a comporem o
Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura – FDRI, cuja finalidade é reduzir as
desigualdades socioeconômicas regionais, custear a execução de projetos de investimento
em infraestrutura e promover maior integração entre as diversas regiões do País.
Entende-se que existam grandes demandas por serviços públicos necessários para
assegurar recursos essenciais à qualidade de vida da população e vitais para garantir a
erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais.
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Assim, recomendado é acreditar que a ampliação das fontes dos recursos que comporão o
FDRI é de grande importância para auxiliar financeiramente os Estados e Municípios a
combater as disparidades econômicas e sociais verificadas entre as diversas regiões do País.

ASSINATURA

Brasília, 16 de julho de 2015.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5. □ Substitutivo global

Inciso

alínea

Dê-se ao art. 7º, § 1º, da Medida Provisória nº 683, de 2015,
com a seguinte redação:
“Art.

7º Fica instituído o Comitê Gestor do Fundo de
Desenvolvimento Regional de Infraestrutura - CGFDRI,
vinculado ao Ministério da Fazenda, com as seguintes
atribuições::
§ 1º A composição do CGFDRI será definida por regulamento,
com a inclusão obrigatória de representantes das seguintes
instituições:
I - Ministério da Fazenda;
II - Caixa Econômica Federal;
III - Banco do Brasil;
IV - Banco do Nordeste do Brasil;
V - Banco da Amazônia;
VI - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; e
VII - Governos estaduais; e
VIII - outras definidas em regulamento.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória n° 683, de 13 de julho de 2015, institui
o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura – FDRI e o
Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – FAC ICMS.
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O §1º do artigo 7º ao utilizar o gerúndio do verbo
“poder” infere a forma facultativa da inclusão no Comitê Gestor do
Fundo de Desenvolvimento Regional de Infraestrutura - CGFDRI dos
representantes das instituições descritas nos incisos I a VII, o que se vê
como verdadeiro equívoco, sendo essencial para o correto
funcionamento do comitê a inclusão obrigatória dos representantes das
supracitadas instituições.
Em suma a emenda pretende tornar obrigatória a
representação dos governos estaduais na composição do Comitê, tendo
em vista que são os principais atores envolvidos no processo de
unificação da alíquota do ICMS.
Portanto, a presente emenda objetiva corrigir essa questão.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2015.

Senador Cássio Cunha Lima
Líder do PSDB
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5. □ Substitutivo global

Inciso

alínea

Dê-se aos Artigos 4º, 13 e 15 da Medida Provisória nº 683,
de 2015, a seguinte redação:
“Art. 4º

Constituem recursos do FDRI: (...)
I – Dotações orçamentárias consignadas
nas Leis Orçamentárias.
II – 70% do produto da arrecadação de
multa de regularização cambial tributária
relativa a ativos mantidos no exterior ou
internalizados que venha a ser instituída;
III - eventuais resultados de aplicações

financeiras à sua conta.”

“Art. 13

(NR)

Constituem recursos do FAC-ICMS: (...)

I – Dotações orçamentárias consignadas nas
Leis Orçamentárias
II – 30% do produto da arrecadação de multa de
regularização cambial tributária relativa a ativos
mantidos no exterior ou internalizados; e
III

-

eventuais

resultados

financeiras à sua conta.”

(NR)

de

aplicações

“Art. 15. O auxílio financeiro de que trata o art. 12 será
prestado ao Distrito Federal e aos Estados em relação aos
quais se apurar perda de arrecadação em decorrência da
redução das alíquotas interestaduais do ICMS, no total das
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perdas efetivamente apuradas;
Parágrafo Único - O montante referente a cada exercício
financeiro será creditado em doze parcelas mensais e iguais,
até o último dia útil de cada mês.”

(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória n° 683, de 13 de julho de 2015, institui
o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura – FDRI e o
Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – FAC ICMS.
Com relação à emenda ao artigo 4º, I, da proposição,
mostra-se necessária, devido a inexistência de previsão como forma de
custeio dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e
Infraestrutura – FDRI, dotações orçamentárias consignadas nas Leis
Orçamentárias.
Sendo assim, por tratar-se de fundo voltado para o
desenvolvimento regional e infraestrutura com potencial estratégico para
o desenvolvimento econômico e da infraestrutura regional, e diante a
previsão extinção do FDRI por insuficiência de recursos, conforme
previsto no artigo 11 da proposição, mostra-se imperativa a necessidade
de manutenção periódica dos recursos do FDRI por meio de dotações
orçamentárias consignadas nas Leis Orçamentárias.
Já em se tratando da redação da emenda ao Artigo 4º, II,
da proposição, onde se estabelece destinação de percentual de 70%
dos valores arrecadados da multa de regularização cambial tributária
relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados que venha a ser
instituídos, mostra-se imperiosa tal medida para evitar distorções na
divisão dos recursos entre os dois fundos, FDRI e FAC-ICMS.
No mesmo sentido e pelas mesmas razões supracitadas,
as alterações promovidas no Artigo 13º, se mostram adequadas tanto na
existência de previsão orçamentária como na estipulação de percentual,
ora de 30% destinados ao fundo FAC ICMS.
Concluindo, as alterações promovidas no Artigo 15, por se
tratar de objetivo primordial do Fundo de Auxílio à Convergência das
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Alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – FAC ICMS, a reparação das perdas sofridas pelo DF e
Estados no processo de convergência das alíquotas de ICMS e por se
tratar de medida com prazo determinado de vigência de 8 (oito) anos,
conforme artigo 12, cabe a reparação total e não proporcional das
perdas sofridas pelo DF e Estados.

Sala da Comissão, 14 de julho de 2015.

Senador Cássio Cunha Lima
Líder do PSDB
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MPV 683
00057

EMENDA Nº
(à MPV nº 683, de 2015)
Insira-se, onde couber, a seguinte redação na Medida Provisória nº
683, de 2015:

“Art . A regularização cambial tributária relativa a ativos, no exterior
ou internalizados, prevista no inciso I do § 1º do art. 1º e no inciso I do
art. 13 desta Lei, aplicar-se-á somente aos titulares ou responsáveis
que, voluntariamente, declararem os recursos, investimentos ou
qualquer atividade de natureza financeira no exterior, bem como as
propriedades, direitos e bens de sua titularidade, acompanhados dos
documentos e informações suficientes para comprovar a identificação,
origem e titularidade.
§ 1º A comprovação da licitude da origem de valores, a que se
refere o caput deste artigo, será feita mediante a apresentação de
documentos que identifiquem todos os fluxos financeiros, no Brasil
e no exterior, com as respectivas datas, e que expliquem o
montante declarado.
§ 2º A comprovação da licitude da origem de valores, sem prejuízo
do previsto no parágrafo primeiro, deverá ser efetuada com a
apresentação de contratos que tenham dado origem ao montante
declarado.
§ 3º Para os fins do exposto neste artigo, são vedados documentos
comprobatórios provenientes de Governos estrangeiros ou de
qualquer um de seus órgãos ou entidades vinculadas.

Justificação
_______________________________________________________________________
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A emenda procura garantir que os montantes declarados
tenham origem lícita. Para tanto, é necessário que todos os caminhos
dos valores financeiros sejam documentados. Caso contrário, é
possível que uma operação ilícita, que tenha originado um depósito no
exterior, venha a ser acobertada por outra operação lícita, como a
venda de um apartamento, mas que de fato não seja a sua verdadeira
origem.
O declarante pode praticar operações ilícitas (venda de drogas),
bem como operações lícitas, como um recebimento de valores por
exportação regular. O depósito no exterior oriundo de venda de
drogas, não pode ser justificado pela operação de exportação. É isto
que a emenda procura evitar.
Da mesma forma, é necessário apresentar contratos (como
compra e venda, de exportação, etc.) que tenham dado origem aos
montantes no exterior. Neste sentido, não se deve aceitar que
Governos estrangeiros, em seu poder soberano, sejam fonte de
justificação.
Nestes termos, peço apoio de meus pares.

Senador Aécio Neves
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EMENDA Nº
(à MPV nº 683, de 2015)
Acrescente-se o § 3º ao artigo 7º da Medida Provisória nº 683, de
2015.

“Art.7º .....................................................................................................
§ 3º - Os membros do CGFDRI terão mandato de dois anos,
sem recondução.”

Justificação
Os membros do CGFDRI terão mandato de dois anos, sem
recondução, de forma a garantia rotatividade.

Nestes termos, peço apoio a meus pares.

Senador Aécio Neves
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EMENDA Nº
(à MPV nº 683, de 2015)
Acrescente-se o inciso V ao artigo 7º, da Medida Provisória nº 683, de
2015.

“Art.7º......................................................................................................
V - Divulgar por meio eletrônico e para os tribunais de contas
relatório com ações e resultados dos projetos de investimento
apoiados pelo FRDI.”

Justificação

Essa emenda garante o acesso a informação do cidadão e
órgãos de controle aos resultados das aplicações de recursos do
FDRI, na forma de relatórios de acompanhamento.
Nestes termos, peço apoio a meus pares.

Senador Aécio Neves

_______________________________________________________________________
Anexo I – 11º andar – Senado Federal – Brasília – DF – CEP 70165-900
Tel.: (61) 3303-6050 – Fax: (61) 3303-6051
e-mail: aecio.neves@senador.gov.br

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador AÉCIO NEVES

Terça-feira 4

MPV 683
00060

EMENDA Nº
(à MPV nº 683, de 2015)
Acrescente-se os parágrafos 7º e 8º ao artigo 5º, da Medida Provisória
nº 683, de 2015.

“Art.5º......................................................................................................
§ 7º. Serão utilizados os dados de população e PIB estaduais
relativos ao segundo ano anterior ao inicio de vigência do FDRI,
publicados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
§ 8º. Os dados de que trata o § 7º serão atualizados anualmente.”

Justificação

É necessário definir a fonte de dados utilizados para cálculo da
fórmula de repartição, assim como a periodicidade da atualização.
Nestes termos, peço apoio a meus pares.

Senador Aécio Neves
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EMENDA Nº
(à MPV nº 683, de 2015)

Acrescentem-se o inciso IV ao § 1º do artigo 1º e o inciso III ao artigo
13º, da Medida Provisória nº 683, de 2015.

“Art.1º......................................................................................................
§ 1º .............................................................
IV – Dotações de recursos previstos nas leis orçamentárias.

Art.13º......................................................................................................
III – Dotações de recursos previstos nas leis orçamentárias.”

Justificação
O objetivo é permitir que ambos os fundos possam ser
complementados por recursos orçamentários, para que não se fique
limitado aos recursos oriundos do produto da arrecadação de multa da
regularização cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior
ou internalizados. O aporte de recursos mencionado do aumento da
alíquota de Imposto Sobre Operações Financeiras ao qual se refere o
Decreto 8.392/2015.
Nestes termos, peço apoio a meus pares.

Senador Aécio Neves
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EMENDA Nº
(à MPV nº 683, de 2015)
Acrescentem-se o inciso IV ao § 1º do artigo 1º e o inciso III ao artigo
13º, e dê-se nova redação ao inciso II do artigo 15 da Medida
Provisória nº 683, de 2015.

“Art.1º......................................................................................................
§ 1º .............................................................
IV – Dotações de recursos previstos nas leis orçamentárias.

Art.13º......................................................................................................
III – Dotações de recursos previstos nas leis orçamentárias.”

Art.15º....................................................................................................
II – não poderá ser inferior ao montante mínimo de um bilhão de
reais por ano.” (NR)

Justificação

A emenda pretende garantir que o FAC receba, pelo menos, R$
1 bilhão por ano, durante sua vigência.
Para tanto, caso a arrecadação da multa de regularização
cambial não se mostre suficiente, o Tesouro terá de suplementar o
faltante, por meio do aporte de recursos orçamentários.
_______________________________________________________________________
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O aporte de recursos mencionado do aumento da alíquota de
Imposto Sobre Operações Financeiras ao qual se refere o Decreto
8.392/2015.

Nestes termos, peço apoio a meus pares.

Senador Aécio Neves
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MPV 683
00063
EMENDA Nº
______________/______

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 683, DE 2015
TIPO

1

[ ] SUPRESSIVA

2

[ ] AGLUTINATIVA 3 [ ] SUBSTITUTIVA 4 [ ] MODIFICATIVA 5 [ x ] ADITIVA
AUTOR

DEPUTADO DANIEL ALMEIDA

PARTIDO

UF

PÁGINA

PCdoB

BA

01 / 01

EMENDA ADITIVA
Dê-se ao Art. 31, da Lei nº 12.865, de 09/10/2013, incluindo-se os §§ 3º e 4º e renumerando-se os
parágrafos subsequentes
Art. 31. ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
§ 3º - Quando as receitas dos produtos abaixo arrolados forem provenientes de
industrialização e comercialização efetuada por estabelecimentos de Pessoas Jurídicas estabelecidos
nas Regiões Norte e Nordeste do país, detentores de Selo Combustível Social e com utilização de, no
mínimo, 70% (setenta por cento) de matérias-primas originárias das mesmas regiões em que
estiverem estabelecidos, o percentual de crédito previsto no parágrafo anterior passa a ser de:
I - 54% (Cinquenta e quatro por cento) para o “farelo de soja” classificado no código
2304.00 da Tipi;
II - 90% (Noventa por cento) para o “biodiesel” classificado no código 3826.00.00 da Tipi.
§ 4º - Caso não se constate a utilização do percentual mínimo de matéria-prima estabelecido
no “caput” do parágrafo anterior, a apropriação do crédito se dará proporcionalmente à quantidade de
matéria-prima efetivamente adquirida nas regiões Norte e Nordeste e aplicadas na produção.
JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda altera o Art. 31 da Lei nº 12.865, de 09/10/2013, incluindo-se os §§ 3º e 4º e
renumerando-se os parágrafos subsequentes, com o objetivo de prever a apropriação de crédito
presumido do Pis/Cofins sobre as alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em 90% para
as receitas de “biodiesel” e 54% para as receitas de “farelos de soja” provenientes de industrialização
e comercialização por estabelecimentos situados nas regiões Norte e Nordeste, condicionado que no
mínimo 70% das matérias-primas para a respectiva produção sejam originárias daquelas regiões e
que o estabelecimento seja detentor de Selo combustível social.
16/07/2015
DATA

___________________________________________________
ASSINATURA
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
16/07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 683, de 2015.
AUTOR
DEPUTADO SERGIO VIDIGAL – PDT

1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL

2 ( ) SUBSTITUTIVA

PÁGINA

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
3 ( ) MODIFICATIVA 4 (X ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

ARTIGO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescentem-se os §§7º e 8º ao art.5º da MP 683 que passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 5º...........................................................................................................
§ 7º Do montante dos recursos do FDRI que couber aos Estados, trinta por
cento deverão ser repassados aos seus Municípios.
§ 8º O rateio entre os Municípios obedecerá aos coeficientes individuais de
participação na distribuição da parcela do Fundo de Participação dos Municípios –
FPM, aplicados na data de entrega do recurso financeiro.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de destinar trinta por cento do montante dos recursos
do

FDRI

para

os

municípios.

São

conhecidas

as

dificuldades

financeiras

experimentadas por nossos municípios. Muitas são as demandas por melhorias
relativas à saúde, educação, segurança e investimentos de toda ordem que possam
redundar em melhor qualidade de vida da população. Por outro lado, poucos são os
recursos livres para se buscar atender aos anseios da sociedade. A cada dia crescem
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as despesas e diminuem as receitas, sem que se encontrem meios efetivos de ampliar
a arrecadação. Assim, a ampliação pretendida teria o condão de destinar aos
municípios uma parcela dos recursos que estão propostos na MP apenas para os
Estados. Justa se apresenta essa reivindicação, vez os municípios brasileiros vivem
em extrema dificuldade, não só os menores e mais carentes, mas também aqueles,
que em tese, teriam uma situação financeira aparentemente mais favorável.
Ressalta-se que a destinação de uma parcela do novo Fundo para os municípios é
de fundamental importância para reforçar suas receitas, o que tem sido tema de
inúmeras reivindicações de prefeitos de todo Brasil em várias oportunidades.
Dessa forma, pede-se especial empenho dos nobres pares no sentido de apoiar
essa emenda.

ASSINATURA
Brasília, 16 de julho de 2015.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

DATA
16/07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 683, de 2015.

AUTOR
DEPUTADO SERGIO VIDIGAL – PDT
1 ( ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL
PÁGINA

ARTIGO

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
3 (X ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Modifique-se o art. 19 da MP 683 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 19. Do montante dos recursos do FAC-ICMS que couber aos Estados, trinta
por cento deverão ser repassados aos seus Municípios.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem o objetivo de destinar trinta por cento do montante que couber dos
recursos do FAC-ICMS para os municípios. São do conhecimento de todo brasileiro as
dificuldades financeiras experimentadas por nossos municípios. Muitas são as
demandas por melhorias relativas à saúde, educação, segurança e investimentos de
toda ordem que possam redundar em melhor qualidade de vida da população. Por outro
lado, poucos são os recursos livres para se buscar atender aos anseios da sociedade. A
cada dia crescem as despesas e diminuem as receitas, sem que se encontrem meios
efetivos de ampliar a arrecadação. Assim, a ampliação pretendida teria o condão de
aumentar em cinco por cento o percentual destinado aos municípios que vivem em
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estado de extrema dificuldade, especialmente os menores e mais carentes, mas também
aqueles, que em tese, teriam uma situação financeira mais favorável.

ASSINATURA
Brasília, 16 de julho de 2015.
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/07/2015

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 683, de 2015.
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

DEPUTADO SERGIO VIDIGAL – PDT
1 ( X ) SUPRESSIVA 2 ( ) SUBSTITUTIVA
SUBSTITUTIVO GLOBAL

PÁGINA

ARTIGO

TIPO

3 ( ) MODIFICATIVA 4 ( ) ADITIVA 5 ( )

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Inclua-se, no Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho
de 2015, o seguinte dispositivo:

Suprima-se o artigo 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda se baseia na necessidade de asseverar caráter progressivo ao
imposto de renda no Brasil. Assim, pretende-se suprimir a isenção do imposto de
renda retido na fonte sobre remessa de lucros e dividendos para o exterior, que vem
prejudicando os números do Balanço de Pagamentos ao provocar expressivo volume
de remessas ao exterior.
Informamos que, em 2014, o déficit em transações correntes atingiu 4,2% do PIB,
segundo dados do Banco Central do Brasil, o que representa um crescimento de mais
de 100% ao se comparar com o ano de 2011, quando o déficit representou 2,1% do
PIB.
Para melhor exemplificar, relatório do Banco Central do Brasil, divulgado em

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

1507

26/05/15, com o resultado do balanço de pagamentos relativos a abril de 2015, aponta
que as transações correntes apresentam déficit de US$6,9 bilhões, acumulando, nos
últimos doze meses, salto negativo de US$100,2 bilhões, equivalente a 4,53% do PIB.
A ligação entre a revogação do referido artigo e a necessidade de ampliação das
fontes de receitas dos municípios ocorre, porque o artigo permite a isenção do
Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica, na distribuição dos lucros e
dividendos ao exterior. O que torna a alteração na legislação tributária necessária e
relevante para viabilizar a ampliação da arrecadação do IR, que por sua vez compõe o
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e Fundo de
Participação dos Municípios – FPM.
Portanto, a revogação do art. 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, é
extremamente relevante para as finanças dos Estados e Municípios, vez que a
existência da isenção, que se pretende revogar, tem causado grandes prejuízos ao
povo brasileiro.

ASSINATURA

Brasília, 16 de julho de 2015.

1508 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 683
00067
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 683/2015

16/07/2015

Autor

Nº do Prontuário

Blairo Maggi (PR/MT)
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3. ____Modificativa 4. _X_Aditiva
Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se o parágrafo 7º ao artigo 5º da Medida Provisória nº 683,
de 13 de julho de 2015, com a seguinte redação:
“Art. 5º .............................................................................
...........................................................................................
recursos:

§ 7º Deverá ser levado em consideração da divisão dos
I – a extensão territorial dos Estados;

Kandir.”

II – a perda de cada Estado/Município em relação à Lei

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se justifica, pois os Estados com grande
Extensão Territorial possuem maior necessidade de investimento em
infraestrutura principalmente nas malhas rodoviárias estaduais e municipais.
Ademais, o valor da perda de arrecadação dos Estados/Municípios
dificulta o investimento e a distribuição dos recursos principalmente para
Educação e para a Saúde.
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Deve-se considerar que a relação PIB na forma inversa não retrata
a situação dos Estados exportadores de Produto Primário, pois o valor do PIB
para os Estados/Municípios Exportadores de Produto Primário não traduz a
riqueza per apta de sua população, visto que a compensação da Lei Kandir não
representa 10% das perdas de arrecadação do ICMS.
PARLAMENTAR
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ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 683/2015

16/07/2015

Autor

Nº do Prontuário

Blairo Maggi (PR/MT)
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva

3. _X_Modificativa

Artigo

Parágrafo

4. __Aditiva
Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Altere-se o caput do artigo 2º da Medida Provisória nº 683, de 13
de julho de 2015, para vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º O FDRI terá como agentes operadores a Caixa
Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, o
Banco do Nordeste e o BNDES, cuja remuneração será definida em
ato do Poder Executivo federal.”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se justifica, pois um maior número de
operadores dará mais oportunidades de negociação para as operações e a
dinâmica favorecerá o acompanhamento, aprovação e agilidade na liberação
dos recursos.
PARLAMENTAR
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MPV 683
00069
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
Data

Medida Provisória nº 683/2015

16/07/2015

Autor

Nº do Prontuário

Blairo Maggi (PR/MT)
1. ____ Supressiva
Página

2.____ Substitutiva
Artigo

3. ____Modificativa 4. _X_Aditiva
Parágrafo

Inciso

5. __Substitutivo Global
Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória nº
683, de 13 de julho de 2015:
“Art. Os repasses do Fundo de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura não serão vinculados ao cálculo da
Receita Corrente Líquida – RCL”
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se justifica, por se tratar de um Fundo de
Desenvolvimento regional e Infraestrutura, os valores repassados para
Estados/Municípios não podem sofrer impactos de repasse às vinculações à
Receita Corrente Líquida – RCL, pois impactariam em aumento de repasse aos
vinculados a esta receita fugindo do propósito do Fundo, como também
elevará o parâmetro de salários cujo teto é limitado por este parâmetro RCL.
PARLAMENTAR
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MPV 683
00070 ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA
16/07/2016

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 683, de 2015.
AUTOR
DEP. DR. JORGE SILVA – PROS-ES

1 ( ) SUPRESSIVA
GLOBAL
PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

Nº PRONTUÁRIO

TIPO
3 () MODIFICATIVA 4 (X) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Acrescenta à Medida Provisória 683, de 2015:
Art. 1º Esta Lei altera o inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, para incluir na área considerada como Semiárido os municípios do norte do Estado do Espírito
Santo.
Art. 2º O inciso IV do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, alterado
pelo art. 18 da Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º .......................................................................
....................................................................................
IV – Semiárido, a região natural inserida na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, definida em portaria daquela Autarquia, a qual
incluirá os municípios do norte do Estado do Espírito Santo. (NR).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A área que forma o Semiárido brasileiro, definido pela Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, apesar da aparente homogeneidade advinda das longas estiagens, apresenta muitas
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diferenças físicas, climáticas e ambientais, com distintos índices pluviométricos e de aridez do solo. Em
muitos municípios, o balanço hídrico negativo prejudica lavouras tradicionais, porém, em outros, onde se
utilizam métodos modernos de irrigação, as condições edafoclimáticas afetam menos a agropecuária.
Nesse sentido, entendemos que o conceito de Semiárido possa ser ampliado e
incluir espaços que, apesar de não apresentarem volume pluviométrico extremamente baixo, também são
prejudicados pela aridez e pelas secas periódicas, além de possuírem características socioeconômicas
parecidas com as observadas no Nordeste.
É o caso do norte do Espírito Santo, cujo clima não é tão árido quanto o do sertão
nordestino, mas abrange muitos municípios com graves problemas relacionados ao esgotamento dos
recursos hídricos. Por se localizarem em áreas consideradas extensão do Semiárido, em alguns anos, a
região sofre com secas prolongadas, que prejudicam o setor agropecuário e provocam sérios problemas
sociais.
A Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, que recriou a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE incluiu em sua área de atuação os
municípios capixabas relacionados na Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998, além do Município de
Governador Lindemberg. São, portanto, 28 municípios que já recebem tratamento diferenciado do
Governo Federal, tendo em vista suas semelhanças climáticas e socioeconômicas com o Nordeste.
Propomos, no momento, a inclusão do norte do Espírito Santo no Semiárido, para
que seja possível estender até lá os benefícios adicionais e as ações especiais promovidas pelo Governo
naquele espaço, estimulando o setor produtivo dos municípios capixabas. A repactuação e o
alongamento de dívidas de crédito rural que beneficiam os produtores do Semiárido serão igualmente
importantes no Espírito Santo, que também sofre com grandes perdas no setor agropecuário nos anos de
seca mais severa.
A inclusão do norte capixaba no Semiárido também será fundamental para que a
região se beneficie das medidas governamentais de combate aos efeitos das estiagens e possa
desenvolver ações preventivas para as periódicas secas anômalas que resultam invariavelmente em
grandes calamidades econômicas e sociais.
Solicitamos, assim, o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta emenda a
MP.

DEPUTADO DR. JORGE SILVA – PROS/ES
Brasília, 16 de julho de 2015.
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MPV 683
00071
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

MPV 683/2015

Autor

nº do prontuário

Sen. Vanessa Grazziotin
1.



Supressiva

Página

2.

Substitutiva
Artigo

3.Modificativa

4. X Aditiva

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5.

Substitutivo global

Inciso

alínea

Acrescente-se ao art. 21 da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015,
renumerando o Parágrafo único como § 1º, o § 2º, com a seguinte redação:
“Art. 21..................................................................................................
§ 1º...........................................................................................................
§ 2º A regra disposta no parágrafo anterior não se aplica aos casos de concessão,
prorrogação ou manutenção de incentivo ou benefício fiscal, tributário ou financeiro, após a
celebração do convênio a que se refere o inciso II do caput deste artigo, nas operações
interestaduais de gás natural nacional ou importado do exterior; nas operações e prestações
interestaduais originadas na Zona Franca de Manaus e nas áreas de Livre Comércio de Boa Vista
e Bonfim, em Roraima, de Guajará-Mirim, em Rondônia, de Macapá/Santana, no Amapá, de
Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre, e de Tabatinga, no Amazonas; e nas
operações e prestações interestaduais realizadas entre a Zona Franca de Manaus e as Áreas de
Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim, em Roraima, de Guajará-Mirim, em Rondônia, de
Macapá/Santana, no Amapá, de Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre, e de
Tabatinga, no Amazonas.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A emenda que ora apresentamos tem por objetivo garantir que as alíquotas
diferenciadas nas operações explicitadas no texto modificativo acima, preservando
expressamente as garantias desses estados no que se refere às operações interestaduais
de gás natural nacional ou importado do exterior, nas operações interestaduais originadas
na Zona Franca de Manaus e nas áreas de Livre Comércio e, por fim, nas operações
interestaduais realizadas entre a Zona Franca de Manaus e as Áreas de Livre Comércio.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2015.

Senadora Vanessa Grazziotin
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MPV 683
00072
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

MPV 683/2015

Autor

nº do prontuário

Sen. Vanessa Grazziotin
1.



Supressiva

Página

2.

Substitutiva
Artigo

3. XModificativa

4.  Aditiva

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5.

Inciso

Substitutivo global
alínea

Alterem-se os incisos I e II do § 1º do art. 5º da Medida Provisória nº 683, de 13 de
julho de 2015, que passam a ter a seguinte redação:
“Art. 5º..................................................................................................
§ 1º...........................................................................................................

o primeiro grupo será composto pelas referidas unidades federativas
situadas nas Regiões Sul e Sudeste, com exceção dos Estados do Espírito
Santo e incluindo o Distrito Federal; e
I -

II - o segundo grupo será composto pelas referidas unidades federativas
situadas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito
Federal e incluindo o Estado do Espírito Santo. ” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
A emenda que ora apresentamos tem por objetivo incluir o estado de Minas Gerais
entre os estados componentes do grupo I, uma vez que Minas Gerais já conta com grande
potencial de produção de bens e mercadorias; polos industriais, como siderúrgico, de
produção de veículos, dentre outros e um modelo de gestão bem definido. Com tal potencial
de crescimento e geração de renda e emprego foi, inclusive, considerado como um estado
pujante e um modelo a ser seguido na gestão pública nas ultimas eleições presidenciais de
2014 por um candidato a Presidente da República para tentar justificar seus feitos enquanto
Governador, fatos esses que justificam a inclusão no grupo I que engloba as regiões Sul e
Sudeste, excluindo somente o estado do Espírito Santo que passaria a compor o segundo
grupo.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2015
Senadora Vanessa Grazziotin
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MPV 683
00073
ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

MPV 683/2015

Autor

nº do prontuário

Sen. Vanessa Grazziotin
1.



Supressiva

Página

2.

Substitutiva
Artigo

3.Modificativa

4. X Aditiva

Parágrafo

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5.

Inciso

Substitutivo global
alínea

Acrescente-se ao art. 6º da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, o § 3º
com a seguinte redação:
“Art. 6º..................................................................................................
§ 1º...........................................................................................................
§ 2º .........................................................................................................
§ 3º - A exclusão disposta no caput não se aplica aos casos de concessão, prorrogação ou
manutenção de incentivo ou benefício fiscal, tributário ou financeiro, após a celebração do
convênio a que se refere o inciso II do art. 21, nas operações interestaduais de gás natural
nacional ou importado do exterior; nas operações e prestações interestaduais originadas na Zona
Franca de Manaus e nas áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim, em Roraima, de
Guajará-Mirim, em Rondônia, de Macapá/Santana, no Amapá, de Brasiléia, Epitaciolândia e
Cruzeiro do Sul, no Acre, e de Tabatinga, no Amazonas; e nas operações e prestações
interestaduais realizadas entre a Zona Franca de Manaus e as Áreas de Livre Comércio de Boa
Vista e Bonfim, em Roraima, de Guajará-Mirim, em Rondônia, de Macapá/Santana, no Amapá, de
Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre, e de Tabatinga, no Amazonas.” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A emenda que ora apresentamos tem por objetivo garantir que as alíquotas
diferenciadas nas operações explicitadas no texto modificativo acima, preservando
expressamente as garantias desses estados no que se refere às operações interestaduais
de gás natural nacional ou importado do exterior, nas operações interestaduais originadas
na Zona Franca de Manaus e nas áreas de Livre Comércio e, por fim, nas operações
interestaduais realizadas entre a Zona Franca de Manaus e as Áreas de Livre Comércio.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2015.

Senadora Vanessa Grazziotin
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MPV 683
00074

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. XXº A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar acrescido do art. 24-A, com a seguinte
redação:
‘Art. 24-A Na hipótese de exportações realizadas por
empresas exportadoras devidamente habilitadas no REFIS, na análise de
deferimento dos créditos resultantes de que trata o artigo 22, não se aplicará
a compensação em procedimento de ofício prevista no Art. 61 da Instrução
Normativa RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012, sobre as parcelas
vincendas com exigibilidade suspensa, de acordo com o disposto no art.
151, inciso VI da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.’

JUSTIFICAÇÃO
O REINTEGRA é um mecanismo que visa promover o
permanente ressarcimento do resíduo tributário nas cadeias produtivas
exportadoras beneficiando diretamente milhares de empresas exportadoras
brasileiras. Prática esta, não apenas reconhecida pela Organização Mundial
do Comércio, mas executada pelos principais países concorrentes do Brasil
no mercado internacional.
No entanto, a sua eficácia tem sido limitada por algumas
medidas adotadas pela Administração Pública na sua operacionalização.
A previsão de compensação em procedimento de ofício
prevista no Art. 61 da Instrução Normativa RFB nº 1.300 de 20 de
Novembro de 2012, cuja aplicação no caso do REINTEGRA, nos parece
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desviar a sua finalidade precípua, qual seja de promover e estimular as
exportações brasileiras a partir do aumento da sua competitividade.
Na medida em que esta compensação de ofício dos valores
atribuídos ao REINTEGRA contra débitos com exigibilidade suspensa
(caso do REFIS) ocorra, como consequência, elimina-se o efeito caixa para
as empresas exportadoras a curto prazo, uma vez que o procedimento
adotado seria de se compensar os valores do REINTEGRA, a cada
trimestre calendário, com as últimas parcelas vincendas do REFIS
acordado.
Obviamente que tal compensação de ofício deve ser feita
sobre as parcelas do REFIS já vencidas e ainda não liquidadas, mas
entendemos inadequado sobre as parcelas vincendas, que tenham sido fruto
de acordo voluntário de parcelamento entre a RFB e os contribuintes
exportadores.
Entendemos que a aplicação desta compensação de ofício dos
valores atribuídos ao REINTEGRA contra débitos com exigibilidade
suspensa afronta o artigo 151, inciso VI do Código Tributário Nacional,
que prevê a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários.
Neste sentido, a presente emenda objetiva corrigir este
problema, a partir da proposta de inclusão de artigo 24-A na Lei 11.043,
dispondo que não é permitida a compensação de ofício, prevista no art. 61
da IN RFB nº 1.300, sobre as parcelas vincendas com exigibilidade
suspensa.
Espera-se, assim, garantir um ambiente regulatório mais
estável para que as empresas exportadoras brasileiras possam atuar com
segurança nos mercados internacionais e que o REINTEGRA efetivamente
atinja os seus objetivos de promover e estimular as exportações brasileiras
a partir do aumento da sua competitividade.
Sala da Comissão,
Deputado Sérgio Souza
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MPV 683
00075

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. XXº A Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
‘Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos
relativos às contribuições de que trata o art. 2º desta Lei será repassado ao
Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias
úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou for apresentada a
declaração de que trata o §1º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.’ (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Lei da Super-Receita promulgada em 2007 concentrou na
nova Secretaria da Receita Federal do Brasil as atribuições antes divididas
entre a Secretaria da Receita Federal e o INSS.
Por opção do legislador, a Lei nº 11.457/07 expressamente
afastou a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 às contribuições
previdenciárias, sendo, por isso, incabível a compensação de outros tributos
com as contribuições previdenciárias vincendas.
A compensação tributária deve observar o disposto no art. 170
do Código Tributário Nacional, segundo o qual é necessária a existência de
lei específica que estipule as condições e garantias por meio das quais será
possível o encontro de contas entre o contribuinte e o Fisco.
A Lei nº 11.457/07 vedou expressamente o supracitado
encontro de contas e, além disso, manteve disciplina específica quanto à
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compensação dos tributos previdenciários, afastando, expressamente, a
incidência da Lei nº 9.430/96, nos termos do parágrafo único do art. 26.
Na conjuntura em que se encontra atualmente a economia
brasileira, entendemos que devemos revisitar o tema da compensação
tributária de créditos previdenciários com débitos tributários, de forma que
os créditos tributários acumulados possam ser regularmente utilizados para
liquidação dos débitos previdenciários a cargo destas indústrias.
É inadmissível observar que na atual estrutura tributária
brasileira permaneça ocorrendo a cumulatividade de créditos tributários nas
cadeias produtivas industriais, especialmente naquelas com maior
coeficiente exportador, e portanto isentas de tributação na saída de seus
bens para o exterior, ou naquelas sujeitas a incidência de alíquota zero nas
suas vendas domésticas. Não havendo a hipótese de compensação de tais
créditos com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
em valor corrente suficiente para o seu esgotamento ou gradual redução, e
diante da imprevisibilidade do prazo para o devido ressarcimento em
espécie, não pode ser vedada a hipótese de compensação de créditos
tributários com débitos previdenciários vincendos, na mesma forma como
já ocorre de ofício por iniciativa da autoridade fazendária com débitos
previdenciários vencidos e não liquidados.
Neste sentido, a presente emenda objetiva alterar o caput do
art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, passando a autorizar que
as citadas compensações também possam se dar com base em declaração
do contribuinte.
Adicionalmente, revoga-se o parágrafo único do mesmo
artigo, o que passa a permitir que seja feita a citada compensação de
créditos tributários com débitos previdenciários.
Entende-se que tais alterações diminuirão a burocracia, e
tornarão o sistema mais justo e isonômico.
Sala da Comissão,

Deputado Sérgio Souza
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MPV 683
00076

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. XXº A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 22 No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que
exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a
aplicação de percentual de 3% (três por cento) sobre a receita auferida com
a exportação desses bens para o exterior.
§1º O percentual referido no caput poderá ser alterado por Ato
do Poder Executivo, podendo variar entre 0,1 (um décimo por cento) e 3%
(três por cento), admitindo-se diferenciação por bem.
........................................................................................
§8° A alteração de das alíquotas de que trata o §1º, somente
terá vigência após 180 dias da publicação no Diário Oficial da União do
Ato do Poder Executivo. ’ (NR)

JUSTIFICAÇÃO
O REINTEGRA é um mecanismo que visa promover o
permanente ressarcimento do resíduo tributário nas cadeias produtivas
exportadoras beneficiando diretamente milhares de empresas exportadoras
brasileiras. Prática esta, não apenas reconhecida pela Organização Mundial
do Comércio, mas executada pelos principais países concorrentes do Brasil
no mercado internacional.
A regulamentação deste mecanismo está a cargo do Poder
Executivo, que editou no dia 27 de fevereiro de 2015, o Decreto nº 8.415,
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reduzindo os percentuais de aplicação do Reintegra sobre o valor exportado
já a partir de 1º de março de 2015.
A possibilidade de alterações significativas no percentual
permitido para apuração de créditos tem grandes impactos na equação
econômica das empresas exportadoras. A possibilidade de alterações
imediatas gera ainda outro grave problema qual seja, a falta de
previsibilidade para os exportadores, afetando a sua capacidade de
incorporar tal benefício no preço de exportação e negociar contratos de
curto e médio prazo com segurança jurídica e econômica. .
A redução das alíquotas vigentes de maneira súbita e imediata
assemelha-se a uma quebra de contrato e desconsidera a realidade das
empresas exportadoras que já haviam precificado suas exportações para
embarque no futuro próximo considerando a vigência da alíquota maior
então em vigor.
É imprescindível que as empresas exportadoras tenham um
período mínimo de previsibilidade a respeito da vigência das regras
aplicáveis à sua atividade.
Esta emenda objetiva corrigir tais problemas. Assim, sugere-se
a alteração do caput e do §1º ao art. 22 da Lei 13.043, fixando-se a alíquota
inicial em 3%, mas mantendo-se a permissão para que o Poder Executivo
possa alterá-las entre 0,1% e 3%. Adicionalmente, propõe-se a inclusão de
novo parágrafo (§8º) que define que as mudanças de alíquotas somente
terão vigência a partir de 180 dias de sua publicação.
Espera-se, assim, garantir um ambiente regulatório mais
estável para que as empresas exportadoras brasileiras possam atuar com
segurança no mercado internacional.
Sala da Comissão,
Deputado Sérgio Souza
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ

EMENDA Nº

Terça-feira 4

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de 2015, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
“Art. ____ A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 32-A:
‘Art.32-A. Todos os hospitais públicos, bem como aqueles que
tenham contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS),
ficam obrigados a comunicar à operadora de plano privado de
assistência à saúde, no caso de procedimentos eletivos, em até
quarenta e oito horas, e nos casos de urgência ou emergência, nas
primeiras doze horas, sobre o agendamento ou a realização de
qualquer procedimento eletivo ou emergencial à seu beneficiário, na
rede pública de saúde.
§ 1º A referida comunicação poderá ser feita por meio
eletrônico ou para o call center da operadora, devendo ser gerado
protocolo que permita a comprovação da comunicação à operadora de
plano de saúde.
§ 2º Ficará a cargo da operadora de plano de saúde o contato
com o paciente, com vistas à sua transferência para a rede própria ou
credenciada, respeitados os limites contratuais existentes entre o
beneficiário e a operadora de plano de saúde.
§ 3º Nos casos de agendamento de procedimentos eletivos,
tratamentos ambulatoriais e outros atendimentos, fica a operadora de
plano de saúde responsável por comunicar à unidade de saúde
correspondente sobre a transferência do paciente para a sua rede de
serviços, também por meio eletrônico.
§ 4º Caso a operadora de plano de saúde, devidamente
notificada quanto à existência de paciente que está sendo ou será
atendido na rede pública, proceder a transferência do beneficiário, não
serão devidos quaisquer valores a título de ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS), sendo certo que a operadora de plano de saúde
que nada fizer para promover a realocação do paciente, respeitados os
limites contratuais, ficará obrigada a ressarcir o Sistema Único de
Saúde (SUS).
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Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ
§ 5º O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) não
será devido nos casos que, por vontade expressa do paciente, familiar
ou responsável, tendo sido devidamente contatados pela operadora de
plano de saúde, dentro do prazo estabelecido, optarem por continuar
na rede pública de saúde.’”

JUSTIFICAÇÃO
Propomos a presente emenda com o intuito primordial de
redução das despesas da máquina pública. Isso porque, atualmente, há um
duplo gasto. De fato, o art. 32 da Lei nº 9.659, de 3 de junho de 1998, prevê a
cobrança do ressarcimento ao SUS, que nada mais é do que cobrar das
operadoras de planos privados de assistência à saúde todos os valores gastos
com procedimentos realizados em pacientes beneficiários de plano privado de
assistência à saúde.
Atualmente, tais valores correspondem, segundo dados da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a cerca de um bilhão de
reais. No entanto, a máquina pública não dispõe do contingente de pessoas
necessário, nem do aparato tecnológico que consiga tornar efetiva tal
cobrança.
Assim, a presente emenda visa reduzir gastos, tanto na realização
do procedimento, como na efetivação da cobrança, pois cria uma obrigação de
comunicação às operadoras de planos de saúde, por parte dos hospitais
públicos, de forma que essas empresas possam relocar seus pacientes desses
hospitais para outros privados.
Caso a operadora seja notificada do agendamento ou da
realização de algum tipo de procedimento em seu beneficiário, poderá entrar
em contato com ele, buscando oferecer-lhe uma opção dentro da rede
contratada ou conveniada, evitando tanto a realização do procedimento na
rede pública, como o gasto que haveria para a efetivação da cobrança de tais
valores.
De fato, cerca de 60% dos atendimentos realizados em
beneficiários de planos de saúde, na rede pública, são eletivos. Assim, com a
aprovação da medida que esta emenda institui, haveria uma grande redução de
custos para a saúde pública e, consequentemente, a abertura de vagas para o
atendimento daqueles que não possuem planos privados de saúde.
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Assim, a presente emenda é de suma importância para o Brasil,
pois visa reduzir gastos e, ao mesmo tempo, melhorar o acesso da população a
um dos serviços mais essenciais e precários que temos no Brasil: a saúde.

Sala da Comissão,
Senador ROMERO JUCÁ
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O Inciso I do art. 4º da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, passa a ter a
seguinte redação:

“Art. 4º ........................
I – a totalidade do produto da arrecadação de multa de regularização cambial tributária relativa a
ativos mantidos no exterior ou internalizados que venha a ser instituída, deduzido dos recursos
destinados ao Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência de Alíquotas do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - FAC-ICMS, de que trata o art. 12;
II - .........................................................
III - ......................................................

JUSTIFICAÇÃO
A emenda que ora apresentamos tem por objetivo deixar claro que a totalidade do produto da
arrecadação de multa de regularização cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou
internalizados, será destinada aos Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura - FDRI e
Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - FAC-ICMS.
Sala das Sessões, 17 de julho de 2015.

Senadora Vanessa Grazziotin
PCdoB/AM
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Suprimam-se o inciso II do § 1º do art. 1º e o inciso II do
parágrafo único do art. 12, renumerando-se os incisos seguintes.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015,
condiciona a constituição do Fundo de Desenvolvimento Regional e
Infraestrutura (FDRI), bem como do Fundo de Auxílio Financeiro para
Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (FAC-ICMS), à
aprovação e à implementação de resolução do Senado Federal por meio da
qual sejam reduzidas as alíquotas do ICMS incidente nas operações e
prestações interestaduais.
Acreditamos que a imposição de tal condição para a
instituição dos fundos mencionados irá provocar situação de insegurança
legal e tributária, pois os Estados e o Distrito Federal, ao reduzirem as
alíquotas do ICMS incidente nas operações e prestações interestaduais,
poderão incorrer em perdas de arrecadação imediatas que, certamente,
afetarão seus orçamentos.
Assim, não é viável que as unidades federativas fiquem à
espera da instituição e da implementação de Fundos cujas finalidades são,
respectivamente, promover o equilíbrio regional e a compensação de
perdas, que, em alguns casos, acontecerão de forma imediata. A ordem,
portanto, deve ser exatamente a inversa, ou seja, as novas alíquotas
somente deverão entrar em vigor quando os Fundos apresentarem
disponibilidade financeira para promover as compensações às unidades
federativas que tiverem perda de arrecadação.
Sala da Comissão,
Senadora MARTA SUPLICY
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Acrescentem-se os incisos IV e V ao art. 4º e o inciso III e IV
ao art. 13 da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015:
“Art. 4º....................................................................................
.................................................................................................
IV - os recursos do Tesouro Nacional correspondentes às
dotações que lhe foram consignadas no orçamento anual;
V - outros recursos previstos em lei.
.................................................................................................”
“Art. 13. ..................................................................................
...................................................................................................
III - os recursos do Tesouro Nacional correspondentes às
dotações que lhe foram consignadas no orçamento anual;
IV - outros recursos previstos em lei.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 683, de 13 de julho de 2015,
estabelece que o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura (
FDRI) e o Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência de Alíquotas do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (FAC-ICMS) têm como fontes de recursos o produto da
arrecadação de multa de regularização cambial tributária relativa a ativos
mantidos no exterior ou internalizados que venha a ser instituída e
eventuais resultados de aplicações financeiras à conta dos Fundos.
A MPV prevê que o desembolso anual com o auxílio
financeiro às unidades federativas por meio do FAC-ICMS fique limitado a
R$ 1 bilhão. Ademais, o auxílio financeiro observará o limite do
patrimônio do FAC-ICMS e, caso as perdas anuais de arrecadação sejam
superiores ao montante disponível para fins da prestação do auxílio
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financeiro,
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serão

distribuídos

Portanto, corre-se o risco de que as perdas de arrecadação
decorrentes da redução das alíquotas do ICMS não sejam totalmente
cobertas devido à insuficiência de patrimônio do FAC-ICMS e à imposição
de limite para o desembolso anual com o auxílio financeiro às unidades
federativas.
Assim, é necessário prever outras fontes de recursos para a
composição do patrimônio dos Fundos a fim de garantir que as unidades
federativas possam ser devidamente ressarcidas pelas perdas tributárias
com as quais tenham de arcar e que haja disponibilidade de recursos para
aplicação em projetos de infraestrutura.

Sala da Comissão,
Senadora MARTA SUPLICY
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se ao inciso II do art. 15 da Medida Provisória nº 683, de
13 de julho de 2015, a seguinte redação:
“Art. 15....................................................................................
.................................................................................................
II – não excederá o montante total de cinco bilhões de reais
por ano; e
.................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015,
estabelece que o desembolso do Fundo de Auxílio Financeiro para
Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - FAC-ICMS, cujo
objetivo é auxiliar financeiramente os Estados e o Distrito Federal durante
o período de convergência das alíquotas do ICMS, compreendido como os
oito anos seguintes ao efetivo início da convergência, não excederá o
montante total de um bilhão de reais por ano.
Acreditamos que é alta a probabilidade de que o limite de R$ 1
bilhão de reais por ano situe-se em patamar inferior às futuras necessidades
de auxílio financeiro das unidades federativas que incorrerão em perdas de
arrecadação decorrentes da redução das alíquotas do ICMS incidente nas
operações e prestações interestaduais, uma vez que não está previsto
nenhum tipo de correção anual do limite.
Assim, a elevação para R$ 5 bilhões do limite anual do auxílio
financeiro tem como intuito assegurar que as unidades federativas possam
ser devidamente compensadas pelas perdas tributárias com as quais terão
de arcar.Com o limite fixado em R$ 1 bilhão, corre-se o risco de que não
haja a devida compensação, pois, em caso de perdas anuais de arrecadação
superiores ao montante disponível para fins da prestação do auxílio
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Sala da Comissão,
Senadora MARTA SUPLICY

distribuídos
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se ao caput do art. 12 da Medida Provisória nº 683, de 13
de julho de 2015 a seguinte redação:
“Art. 12 Fica instituído o Fundo de Auxílio Financeiro para
Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação FAC-ICMS, vinculado ao Ministério da Fazenda, com o objetivo
de auxiliar financeiramente os Estados e o Distrito Federal durante
o período de convergência das alíquotas do ICMS, compreendido
como os dez anos seguintes ao efetivo início da convergência.
................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
No final do ano de 2012, no âmbito da Medida Provisória
(MPV) nº 599, atualmente sem eficácia, a União estava disposta a prestar
auxílio financeiro de, até, R$ 8 bilhões por ano às Unidades da Federação
perdedoras de arrecadação devido à redução das alíquotas interestaduais do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Em menos de três anos, a União propõe a criação de auxílio
financeiro semelhante no objetivo de amenizar a perda de receitas de
alguns Estados, mas muito diferente em termos financeiros. Antes havia o
compromisso de que seriam R$ 8 bilhões ao ano, durante 20 anos, hoje o
governo federal propõe R$ 1 bilhão ao ano, o que totalizará os mesmos R$
8 bilhões em 8 anos, período de duração do fundo de auxílio financeiro.
Ao nosso sentir, 10 anos seriam o mínimo para a efetiva
recomposição das expressivas perdas que serão apuradas neste processo de
unificação das alíquotas do ICMS.
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Não pode a União mudar o seu compromisso com o Pacto
Federativo sob a justificativa de que a economia está ruim, pois os Estados
e os Municípios também sofrem os efeitos adversos da crise econômica
atual. É necessário coerência com as promessas anteriores, sejam elas
eleitorais ou legais.
Segundo estimativas da Receita Federal do Brasil, divulgadas
em apresentação do Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, no dia 31 de março de 2015, o
Estado de Goiás, com as regras do Convênio Confaz nº 70, de 2014, sofrerá
perdas efetivas de arrecadação de 4,2% do total do ICMS arrecadado, a
valores de 2013. Isso representa em valores monetários R$ 510 milhões.
Vale ressaltar que nove Estados no total perdem receitas:
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Nada menos que um terço
dos Estados sofrerão perdas de receitas. Nada mais justo que a União os
compense adequadamente. Por isso, propomos a dilação deste prazo em
mais dois anos.
Por essas razões, esperamos contar com a colaboração dos
nobres parlamentares para aprovação desta importante emenda.

SALA DA COMISSÃO, EM

DE JULHO DE 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Acrescentem-se o inciso IV ao art. 4º e o art. 4º-A à Medida
Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015:
“Art. 4º ....................................................................................
...................................................................................................
IV - o produto da arrecadação das multas de que trata o art.
22 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986.”
“Art. 4º-A O inciso V do art. 2º da Lei Complementar nº 79,
de 7 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
’Art. 2º ....................................................................................
...................................................................................................
V – multas decorrentes de sentenças penais condenatórias
com trânsito em julgado, com exceção das multas oriundas do art.
22 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986.’ (NR) ”

JUSTIFICAÇÃO
Como a Medida Provisória nº 683, de 2015, prevê que parte
dos valores das multas de regularização cambial e tributária, relativas aos
ativos mantidos no exterior ou internalizados, pertencerá ao Fundo de
Desenvolvimento Regional e Infraestrutura (FDRI), é conveniente vincular
a esse fundo os recursos financeiros decorrentes das multas aplicadas sobre
os indivíduos que efetuam operação cambial não autorizada com o intuito
de promover a fuga de divisas do Brasil.
Adicionalmente, as multas sobre quem promove a saída de
moeda ou divisa para o exterior ilegalmente ou mantém depósitos não
declarados fora do País serão destinadas ao FDRI. O objetivo desta emenda
é assegurar fontes adicionais de recursos ao FDRI que sejam duradouras e
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tenham ligação com os recursos relacionados à regularização cambial e
tributária.
Como os recursos de todas as multas aplicadas pela Justiça
decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado são
destinados, segundo o inciso V do art. 2º da Lei Complementar nº 79, de 7
de janeiro de 1994, ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), torna-se
necessário excetuar a destinação ao FUNPEN dos recursos das multas da
aplicação do art. 22 da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986.
Essa exceção pode ser feita por meio de medida provisória,
pois a destinação de recursos ao FUNPEN é matéria de lei ordinária.
Apenas a criação de regras gerais para instituição e funcionamento dos
fundos é matéria de lei complementar, que no momento é atendida pela Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, recepcionada como complementar pela
Constituição Federal de 1988.
Por essas razões, esperamos contar com a colaboração dos
nobres parlamentares para aprovação desta importante emenda.

SALA DA COMISSÃO, EM

DE JULHO DE 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se nova redação ao art. 15 da Medida Provisória nº 683, de
13 de julho de 2015:
“Art. 15 ..................................................................................
..............................................................................................
II - será de R$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais) por
ano ou corresponderá a 70% (setenta por cento) das perdas totais de
arrecadação dos Estados e do Distrito Federal em decorrência da
redução das alíquotas interestaduais do ICMS, sendo efetivamente
considerado para fins de compensação financeira o maior dos dois
valores.
........................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
No final do ano de 2012, no âmbito da Medida Provisória
(MPV) nº 599, atualmente sem eficácia, a União estava disposta a prestar
auxílio financeiro de, até, R$ 8 bilhões por ano às Unidades da Federação
perdedoras de arrecadação devido à redução das alíquotas interestaduais do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Em menos de três anos, a União propõe a criação de auxílio
financeiro semelhante no objetivo de amenizar a perda de receitas de
alguns Estados, mas muito diferente em termos financeiros. Antes havia o
compromisso de que seriam R$ 8 bilhões ao ano, durante 20 anos, hoje o
governo federal propõe R$ 1 bilhão ao ano, o que totalizará os mesmos R$
8 bilhões em 8 anos, período de duração do fundo de auxílio financeiro.
Não pode a União mudar o seu compromisso com o Pacto
Federativo sob a justificativa de que a economia está ruim, pois os Estados
e os Municípios também sofrem os efeitos adversos da crise econômica
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atual. É necessário coerência com as promessas anteriores, sejam elas
eleitorais ou legais.
Segundo estimativas da Receita Federal do Brasil, divulgadas
em apresentação do Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, no dia 31 de março de 2015, o
Estado de Goiás, com as regras do Convênio Confaz nº 70, de 2014, sofrerá
perdas efetivas de arrecadação de 4,2% do total do ICMS arrecadado, a
valores de 2013. Isso representa em valores monetários R$ 510 milhões.
Vale ressaltar que nove Estados no total perdem receitas:
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Nada menos que um terço
dos Estados sofrerão perdas de receitas. Nada mais justo que a União os
compense adequadamente.
A compensação não durará para sempre. Ela é limitada no
tempo, mas, enquanto durar, precisa ser satisfatória. Do contrário, haverá
em alguns Estados uma crise fiscal de proporções não imaginadas. Por isso,
é conveniente resgatar os valores da MPV nº 599, de 2012, junto com a
limitação de que as perdas serão ressarcidas até o limite de 70% do total
apurado, considerando entre esses valores o maior.
Os Estados atingidos com a redução das alíquotas
interestaduais do ICMS não são contra a reforma desse importante imposto
estadual e também reconhecem que, se for necessário, arcarão com parte
das perdas, em até 30%. Mas os efeitos negativos do aprimoramento da
legislação do ICMS não podem recair quase que totalmente sobre alguns
Estados.
Por essas razões, esperamos contar com a colaboração dos
nobres parlamentares para aprovação desta importante emenda.

SALA DA COMISSÃO, EM

DE JULHO DE 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Acrescente-se o § 3º ao art. 1º da Medida Provisória nº 683, de
13 de julho de 2015:
“Art. 1º ....................................................................................
...................................................................................................
§ 3º O fundo receberá recursos federais de, no mínimo, R$
5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) por ano, corrigidos
anualmente pela variação da receita corrente líquida da União.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 2015, não previu o montante
anual destinado ao Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura
(FDRI). Com isso, não há garantia nenhuma de que a União aportará ao
fundo recursos suficientes para promoção da convergência socioeconômica
regional.
Torna-se necessário garantir recursos suficientes para a
melhoria da infraestrutura das microrregiões mais carentes da Nação, o
que, certamente, em combinação com a reforma das alíquotas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ajudará a eliminar a
guerra fiscal. Sem recursos mínimos, o FDRI já nasce morto, dependendo
da boa vontade da União com os outros entes federativos.
O histórico de ressarcimento da Lei Kandir e a Medida
Provisória (MPV) nº 599, de 2012, por exemplo, não demonstram
credibilidade da União em cumprir suas obrigações federativas. No
primeiro caso, a União não tem transferido recursos orçamentários
adequados para os Estados que direcionam mercadorias ao exterior, isto é,
que perdem parte da arrecadação do ICMS.
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No segundo, a MPV nº 599, de 2012, sem eficácia hoje, previa
que a União entregasse, a partir de 2017, R$ 4 bilhões ao então Fundo de
Desenvolvimento Regional. Com a MPV nº 683, de 2014, a regra
financeira proposta para incentivar o desenvolvimento regional foi
rompida.
A fim de estabelecer um piso de recursos para a prática de
uma política regional efetiva, esta emenda propõe a destinação de R$ 5
bilhões ao FDRI anualmente, que serão corrigidos pela variação anual da
receita corrente líquida da União, de forma a guardar relação entre o
montante de recursos do FDRI e as receitas da União.
Por essas razões, esperamos contar com a colaboração dos
nobres parlamentares para aprovação desta importante emenda.

SALA DA COMISSÃO, EM

DE JULHO DE 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Acrescentem-se o inciso IV ao art. 4º e o inciso III ao art. 13 da Medida
Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015:
“Art. 4º ....................................................................................
...................................................................................................
IV - dotações
orçamentárias.

orçamentárias

consignadas

nas

leis

...................................................................................................
Art. 13. .....................................................................................
...................................................................................................
III - dotações
orçamentárias.”

orçamentárias

consignadas

nas

leis

JUSTIFICAÇÃO
Estimativa divulgada na mídia pelo Ministério da Fazenda1
mostra que o montante total de dinheiro não declarado fora do país é da
ordem de R$ 200 bilhões. Sobre essa base de cálculo de acordo com o
substitutivo apresentado pelo Senador Delcídio Amaral ao PLS 298, de
2015,incidirá multa de regularização cambial e tributária com alíquota de
17,5%, logo as multas arrecadarão R$ 35 bilhões, a princípio, entre 2015 e
2016.
O Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência das
Alíquotas do ICMS (FAC-ICMS) terá despesas, de acordo com o texto
inicial da Medida Provisória (MPV) nº 683, de 2015, de, no máximo, R$ 1
1

Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/levy-articula-comsenadores-projeto-para-repatriar-dinheiro-nao-declarado.html.
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bilhão ao ano. Segundo a redação inicial do Projeto de Resolução do
Senado nº 1, de 2013, a convergência das alíquotas ocorreria em 8 anos.
Assim, o FAC-ICMS terá despesas totais de R$ 8 bilhões.
O Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura
(FDRI) ficará, segundo o texto da MPV nº 683, de 2015, com os recursos
restantes das multas arrecadadas, isto é, R$ 27 bilhões. Considerando que o
FDRI é de natureza perene, pois objetiva reduzir as desigualdades
socioeconômicas entre os entes federados, e que os seus desembolsos
chegarão a R$ 5 bilhões ao ano, então, em menos de 6 anos, faltarão
recursos para a promoção do desenvolvimento regional.
Portanto, é necessário garantir recursos orçamentários aos dois
fundos de modo que os seus objetivos pretendidos se realizem no tempo
programado para o FAC-ICMS e indefinidamente para o FDRI. Além
disso, não há garantias de que as multas arrecadadas com a regularização
cambial e tributária de ativos mantidos no exterior ou internalizados
realmente atingirão R$ 35 bilhões.
É conveniente que a União assuma sua responsabilidade
integral com os objetivos dos fundos e coloque recursos orçamentários de
sua alçada neles. Por essas razões, esperamos contar com a colaboração dos
nobres parlamentares para aprovação desta importante emenda.

SALA DA COMISSÃO, EM

DE JULHO DE 2015.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEM/GO
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EMENDA Nº – CM

(à MPV nº 683, de 2015)
Dê-se nova redação ao inciso I, § 2º do art. 16 da Medida
Provisória nº 683, de 2015:
“Art. 16..........................................................................................
....................................................................................................
§ 2º ..............................................................................................
I – incentivos fiscais, em especial crédito presumido ou outorgado,
devolução do imposto ou quaisquer outros incentivos ou benefícios
fiscais ou financeiros relacionados direta ou indiretamente ao ICMS,
que reduzam o valor devido ou pago pelo contribuinte à margem
dos valores destacados nas notas fiscais correspondentes,
independentemente da regularidade ou irregularidade da sua
concessão.
..............................................................................................................
....................................................................................................”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo
de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à
Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade de facilitar o
comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
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Altera-se o inciso I do § 2º do artigo 16 para proceder a um
aperfeiçoamento técnico relativo à metodologia que será aplicada para
apuração das perdas, as quais serão objeto de compensação a ser
promovida pela União em benefício das unidades federadas envolvidas.

Sala da Comissão,

de julho de 2015.

Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
PSDB-SP

2
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EMENDA Nº – CM

(à MPV nº 683, de 2015)
Altere-se o inciso I do art. 13, acrescente-se um inciso III ao mesmo
art. 13 e suprima-se o inciso II do art. 15, renumerando-se os demais da
Medida Provisória nº 683, de 2015:
“Art. 13..........................................................................................
....................................................................................................
I – 45% do produto da arrecadação de multa de regularização
cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados ;
II - .................................................................................................;
III – recursos consignados no Orçamento da União”(NR).

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo
de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à
Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade de facilitar o
comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
A redução das alíquotas interestaduais de ICMS, condição
necessária para que o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do
ICMS, seja constituído, é essencial para a superação do quadro de anomia
nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal.
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A União reconhece desde o início das negociações para a Reforma
do ICMS, em 2012, que para alcançar esse objetivo é necessária a
compensação das perdas de arrecadação decorrentes desse processo.
Adicionalmente, as federações bem sucedidas contam com o apoio
decisivo do governo central na adoção de iniciativas que promovam o
equilíbrio dos entes que a compõem, bem como viabilizem um ambiente
de negócios favorável ao desenvolvimento econômico e ao incremento da
produtividade.
A coerência com esse objetivo, entretanto, impõe que haja
recursos em montante suficiente para atender às necessidades dos
Estados, sob pena de comprometer todo o esforço em eliminar
definitivamente a chamada guerra fiscal, que no contexto brasileiro é o
principal obstáculo à harmonização das relações federativas.
Estimativas realizadas por grupo técnico do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), especificamente constituído com a finalidade
de calcular os impactos da reforma do ICMS, indicam perdas que
alcançariam R$ 59 bilhões, ao longo de 8 anos, levando-se em conta
somente as operações realizadas entre contribuintes.
Por outro lado, considerando as estimativas do Governo Federal no
que tange à arrecadação caso seja aprovado o PLS 298/2015, que trata do
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, e que os recursos
que comporão o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS
(FAC-ICMS) são os referentes à parcela do produto da arrecadação de
multa de regularização cambial e tributária, faz-se necessário estabelecer
de forma mais precisa a origem dos recursos que serão destinados ao FACICMS, além de garantir que haverá valores em montante suficiente para
que seja feita a devida compensação de perdas.
O artigo 13 da proposição estabelece a origem dos recursos que
constituirão o FAC-ICMS. Propõe-se definir que 45% do produto da
arrecadação de multa de regularização cambial tributária relativa a ativos
mantidos no exterior ou internalizados serão destinados ao FAC-ICMS e,
2
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caso haja necessidade, que recursos consignados no orçamento da União
também poderão ser utilizados como origem de recursos para o referido
fundo. Propõe-se, também, suprimir o art. 15, inciso II, pois este
estabelece limite de compensação anual.

Sala da Comissão,

de julho de 2015.

Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
PSDB-SP
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EMENDA Nº – CM

(à MPV nº 683, de 2015)
Dê-se nova redação ao § 2º do art. 17 da Medida Provisória nº 683,
de 2015:
“Art. 17..........................................................................................
....................................................................................................
§ 1º ..............................................................................................;
§ 2º O Ministério da Fazenda poderá adotar metodologia
simplificada de apuração dos valores a serem transferidos aos Estados e
ao Distrito Federal, elaborada em conjunto com os entes federados e
aprovada por maioria de dois terços dos votos do Conselho Nacional de
Política Fazendária-CONFAZ, a partir dos dados apurados na balança
interestadual a que se refere o art. 16 (NR)”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo
de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à
Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade de facilitar o
comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
O artigo 16 estabelece a metodologia de apuração dos valores a
serem transferidos aos Estados e ao Distrito Federal. Deve-se destacar que
grupo técnico do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em
conjunto com técnicos do Ministério da Fazenda e auxílio de servidores da
Receita Federal do Brasil, tem estruturado metodologia de apuração dos
impactos na reforma do ICMS. Este trabalho, em conjunto, possui a
vantagem de aprimorar o método, garantindo a confiabilidade do
processo.
1
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O artigo 17, em seu § 2º, prevê a possibilidade de adoção de
metodologia simplificada de apuração dos valores a serem transferidos
aos Estados e ao Distrito Federal, a partir dos resultados apurados na
balança interestadual de operações e prestações sujeitas ao ICMS, sem
garantia de que estes participarão do processo de mensuração dos
impactos.
A participação dos entes federados na elaboração da metodologia é
oportuna e necessária. Por conta disso, propõe-se alterar a redação do
§2º, do art. 17, garantindo a participação dos Estados na elaboração
conjunta da metodologia, subsidiada pela decisão democrática de dois
terços dos membros do Confaz.

Sala da Comissão,

de julho de 2015.

Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
PSDB-SP
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EMENDA Nº – CM

(à MPV nº 683, de 2015)
Altere-se o inciso I do art. 13, acrescente-se ao mesmo art. um
inciso III e dê-se nova redação ao inciso II do art. 15 da Medida Provisória
nº 683, de 2015:
“Art. 13..........................................................................................
....................................................................................................
I – 45% do produto da arrecadação de multa de regularização
cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados ;
II - .................................................................................................;
III – recursos consignados no Orçamento da União”(NR).
Art. 14.............................................................................................
........................................................................................................
“Art. 15..........................................................................................
....................................................................................................
I -..................................................................................................;
II – “não excederá o montante total de:
a) R$ 2 bilhões (dois bilhões de reais) no primeiro ano de
funcionamento;
b) R$ 6 bilhões (seis bilhões de reais) entre o segundo e o
quarto ano de funcionamento;
c) R$ 9 bilhões (nove bilhões de reais) por ano nos demais
exercícios” (NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo
de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à
Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade de facilitar o
comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
A redução das alíquotas interestaduais de ICMS, condição
necessária para que o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do
ICMS, seja constituído, é essencial para a superação do quadro de anomia
nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal.
A União reconhece desde o início das negociações para a Reforma
do ICMS, em 2012, que para alcançar esse objetivo é necessária a
compensação das perdas de arrecadação decorrentes desse processo.
Adicionalmente, as federações bem sucedidas contam com o apoio
decisivo do governo central na adoção de iniciativas que promovam o
equilíbrio dos entes que a compõem, bem como viabilizem um ambiente
de negócios favorável ao desenvolvimento econômico e ao incremento da
produtividade.
A coerência com esse objetivo, entretanto, impõe que haja
recursos em montante suficiente para atender às necessidades dos
Estados, sob pena de comprometer todo o esforço em eliminar
definitivamente a chamada guerra fiscal, que no contexto brasileiro é o
principal obstáculo à harmonização das relações federativas.
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Estimativas realizadas por grupo técnico do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), especificamente constituído com a finalidade
de calcular os impactos da reforma do ICMS, indicam perdas que
alcançariam R$ 59 bilhões, ao longo de 8 anos, levando-se em conta
somente as operações realizadas entre contribuintes. As perdas são
menores nos primeiros anos de redução das alíquotas e crescem à medida
que as alíquotas interestaduais são reduzidas, alcançando os maiores
montantes ao final da trajetória de convergência.
Considerando as estimativas do Governo Federal no que tange à
arrecadação caso seja aprovado o PLS 298/2015, que trata do Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária, e que os recursos que
comporão o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS (FACICMS) são os referentes à parcela do produto da arrecadação de multa de
regularização cambial e tributária, faz-se necessário estabelecer de forma
mais precisa a origem dos recursos que serão destinados ao FAC-ICMS,
além de garantir que haverá valores em montante suficiente para que seja
feita a devida compensação de perdas.
O artigo 13 da proposição estabelece a origem dos recursos que
constituirão o FAC-ICMS. Propõe-se definir que 45% do produto da
arrecadação de multa de regularização cambial tributária relativa a ativos
mantidos no exterior ou internalizados serão destinados ao FAC-ICMS e,
caso haja necessidade, que recursos consignados no orçamento da União
também poderão ser utilizados como origem de recursos para o referido
fundo.
Não há risco, por outro lado, de estender o auxílio financeiro a um
patamar fiscalmente irresponsável, uma vez que o projeto visa a
compensar as perdas, apuradas com base em metodologia segura.
Ademais, garante-se limite máximo de compensação por ano.
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O artigo 15 estabelece o auxílio financeiro ao FAC-ICMS e, em seu
Inciso II, o limite de compensação anual. Considerando a necessidade de
se compensar as perdas de forma adequada e, também, garantir a
previsibilidade fiscal do processo, propõe-se alterar o referido inciso, de
modo que este apresente um limite escalonado e maior, em linha com as
estimativas existentes para as perdas.
Sala da Comissão,

de julho de 2015.

Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
PSDB-SP
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EMENDA Nº – CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se nova redação ao inciso II, § 2º do Art. 16 da Medida Provisória
nº 683 de 13 de julho de 2015.
“Art. 16.................................................................................................
.............................................................................................................
I-..........................................................................................................;
II - alteração nos critérios constitucionais de tributação das
operações e prestações interestaduais destinadas a não contribuinte do
imposto, sem prejuízo da compensação da perda em decorrência da
redução das alíquotas interestaduais do ICMS;
...........................................................................................................
....................................................................................................”(NR)
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JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo
de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à
Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade de facilitar o
comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
A fixação de alíquotas interestaduais de ICMS em um patamar baixo
e uniforme é uma condição sine qua non para a superação do quadro de
anomia nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal. A
União reconhece, por outro lado, que para alcançar esse objetivo é
necessária a compensação das perdas de arrecadação decorrentes desse
processo.
É necessário, contudo, que o processo de compensação seja
garantido a todas as operações e prestações cuja arrecadação seja afetada
pelo movimento das alíquotas interestaduais, uma vez que em todos esses
casos se configura o ônus dos Estados para a superação da guerra fiscal.
O artigo 16 da Medida Provisória 683/2015, em seu inciso II, exclui
da prestação do auxílio financeiro a perda de arrecadação resultante da
alteração nos critérios constitucionais de tributação das operações
interestaduais destinadas a não contribuinte do imposto. Contudo, não se
afigura justo deixar de compensar as perdas subsequentes à alteração dos
referidos critérios, em decorrência da gradativa redução das alíquotas
interestaduais.
Assim, a presente emenda propõe alterar a redação do inciso II do
artigo 16, de forma a prever que o auxílio financeiro a ser prestado pela
União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, será garantido em
decorrência das perdas pela redução das alíquotas nas referidas
operações.
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Justifica-se essa alteração porque a mudança do critério
constitucional de tributação do comércio interestadual com não
contribuinte compõe o quadro mais amplo de solução de guerra fiscal
entre os Estados, tornando necessária a compensação das perdas
subsequentes, decorrentes da redução das alíquotas interestaduais.

Sala da Comissão,

de julho de 2015.

Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
PSDB-SP
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EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se nova redação aos incisos VII e VIII do § 1º do art. 7º; e acrescente-se
inciso IX ao § 1º do art. 7º da Medida Provisória nº 683, de 2015, nos termos a seguir:
“Art. 7º .......................................................................................
....................................................................................................
§ 1º .............................................................................................
....................................................................................................
VII – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul;
VIII – Governos Estaduais; e
IX – outras definidas em regulamento.
..............................................................................................”(NR)

JUSTIFICAÇÃO
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), tem a missão
de promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a
região de atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas.
O BRDE é um parceiro que apoia e acompanha o desenvolvimento de projetos
para aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes, inclusive na área de
infraestrutura, coadunando com a finalidade do FDRI, que é estimular a execução dessas
propostas.
Caso essa emenda seja aprovada, a região sul do País, teria acento no Comitê
Gestor do Fundo de Desenvolvimento, participando das definições da aplicação dos recursos,
com a percepção de um agente financeiro com 54 anos de experiência em ações de
desenvolvimento e infraestrutura, de sorte a avaliar com maior precisão o impacto dos
investimentos propostos ao Fundo.
Sala da Comissão,

DALIRIO BEBER
Senador da República
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Dê-se nova redação ao caput do art. 12 da Medida Provisória nº 683, de 2015:
“Art. 12. Fica instituído o Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência de Alíquotas do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - FAC-ICMS, vinculado ao Ministério
da Fazenda, com o objetivo de auxiliar financeiramente os Estados e o Distrito Federal, por conta
da convergência das alíquotas do ICMS, durante os dezesseis anos seguintes ao efetivo início da
convergência.” (NR)
Parágrafo único. .............................................................................................................
........................................................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS, com a
finalidade de facilitar o comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
A redução das alíquotas interestaduais de ICMS, condição necessária para que o Fundo de
Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS, seja constituído, é essencial para a superação do
quadro de anomia nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal.
A União reconhece desde o início das negociações para a Reforma do ICMS, em 2012, que
para alcançar esse objetivo é necessária a compensação das perdas de arrecadação decorrentes
desse processo. Adicionalmente, as federações bem sucedidas contam com o apoio decisivo do
governo central na adoção de iniciativas que promovam o equilíbrio dos entes que a compõem,
bem como viabilizem um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento econômico e ao
incremento da produtividade.
A coerência com esse objetivo, entretanto, impõe que haja recursos em montante
suficiente para atender às necessidades dos Estados, sob pena de comprometer todo o esforço em
eliminar definitivamente a chamada guerra fiscal, que no contexto brasileiro é o principal obstáculo
à harmonização das relações federativas.
Estimativas realizadas por grupo técnico do Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz), especificamente constituído com a finalidade de calcular os impactos da reforma do ICMS,
indicam perdas que ultrapassam R$ 59 bilhões, levando-se em conta somente as operações
realizadas entre contribuintes.
Considerando as estimativas do Governo Federal no que tange à arrecadação caso seja
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aprovado o PLS 298/2015, que trata do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, e
que os recursos que comporão o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS (FACICMS) são os referentes à parcela do produto da arrecadação de multa de regularização cambial e
tributária, faz-se necessário garantir valores em montante e tempo suficientes para que seja feita a
devida compensação de perdas.
O artigo 12 institui o FAC-ICMS e limita sua existência aos oito anos seguintes ao
efetivo início da convergência. Propõe-se, aqui, que o período de compensação seja os dezesseis
anos seguintes ao início da efetiva redução das alíquotas, como forma de garantir que os Estados
possam ser compensados pelas perdas em tempo hábil e razoável.
Não há risco, por outro lado, de estender o auxílio financeiro a um patamar fiscalmente
irresponsável, uma vez que o projeto visa a compensar as perdas, apuradas com base em
metodologia segura. Ademais, garante-se período máximo de compensação.
Deputado Silvio Torres
PARLAMENTAR
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Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 683, de 2015:
“Art.X Os montantes entregues pela União ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios
não poderão sofrer redução em função de desonerações temporárias dos
impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados.”
JUSTIFICATIVA

Em momentos de crise econômica, o Poder Executivo Federal costuma adotar
medidas no sentido de reaquecer a demanda, mantendo a produção e o emprego em
níveis satisfatórios. De modo a preservar ou diminuir os impactos sobre a atividade
econômica, é comum observarmos a redução temporária de impostos da União. É o que
ocorre com a redução temporária das alíquotas do IPI de alguns produtos de setores
considerados fundamentais para que os efeitos da crise sejam menos sentidos, como é o
caso, por exemplo, do setor automobilístico.
Não se discute, aqui, se a medida acima tem ou não eficácia, se deve ou não ser
adotada, mas de que maneira afeta as receitas dos Municípios, principalmente aqueles
com forte dependência de repasses, especialmente o Fundo de Participação dos
Municípios - FPM. Sabe-se que a crise econômica por si só já afeta as receitas de todos
os entes federativos, via queda de arrecadação tributária provocada por uma menor
atividade econômica. Junte-se a isso a diminuição dos repasses ocasionada pela redução
temporária de impostos, fruto de uma ação de política econômica tomada isoladamente
pelo governo central, sem qualquer consulta às prefeituras ou governos estaduais, e fica
criada situação de verdadeira penúria para boa parte dos Municípios brasileiros. Vale
lembrar que nossos Municípios já vêm sendo enormemente penalizados no pacto
federativo, haja vista a crescente participação das contribuições no ‘bolo’ arrecadatório.

1559

1560 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

Diante do quadro acima, julga-se fundamental estabelecer que o Governo
Federal arque com o ônus de eventuais reduções temporárias dos impostos que
compartilha com os Municípios. Pretende-se, assim, que os montantes entregues pela
União aos Municípios, por força do disposto no art. 159 da Constituição Federal,
relativos à arrecadação do IPI e do IR, não sejam impactados por conta da redução
provisória desses impostos.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o
benefício fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 683, de 2015:
Art.X A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real ou do lucro presumido, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
...................................................................................................................” (NR)
JUSTIFICATIVA
A subvenção para investimento pode ser entendida como uma destinação de recursos
públicos a entes privados com o objetivo de suportar gastos ou investimentos que originalmente
lhes caberiam, dado determinado interesse público no desenvolvimento dessa atividade privada.
Essa subvenção, quando a empresa é tributada com base no lucro real, não é tributada,
mas quando a empresa é tributada com base no lucro presumido, a verdade é diametralmente
oposta.
Acontece que diversos já foram os entendimentos em relação às subvenções para
investimentos. Seriam elas receitas? Esses entendimentos entendiam, até 2012, que não seriam
tributadas, entre 2012 e 2014 seriam tributáveis, nos casos de parcerias Públicos Privadas
(PPPs). A partir de 2014, essa subvenção, em que pese ainda ser considerada receita, não seria
mais tributável, desde que a empresa optasse pela tributação via lucro real.
Nesses termos, sugerimos às pessoas jurídicas sujeitas à apuração pelo lucro presumido,
a extensão do método contábil de não se computarem na apuração do lucro as subvenções para
investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, bem como as doações feitas pelo poder público.
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Se acatada, pretende-se apenas estipular método contábil único sobre o assunto,
deferindo o tratamento isonômico apropriado às empresas tributadas pelo lucro real e pelo lucro
presumido.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o benefício fiscal
proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a incorporação desta
Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida Provisória.

Dep. Pauderney Avelino – Democratas/AM
PARLAMENTAR

Agosto de 2015
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Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo à Medida Provisória nº 683, de

Art.X A Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar com a
seguinte alteração:
“Art. 8º...................................................................................................................
...............................................................................................................................
III – zero por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo reduzir de um por cento (1%) para zero
(0%) a alíquota da Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incidente sobre as receitas
correntes arrecadadas e as transferências correntes e de capital recebidas pelas pessoas
jurídicas de direito público interno.
O Pacto Federativo ou Federalismo Fiscal está definido na nossa Carta Magna
de 1988 e delimita as competências tributárias dos entes da Federação, bem como os
respectivos encargos e serviços pelos quais possuem responsabilidades privativas,
comuns ou concorrentes.
Devido ao Pacto Federativo, cada ente possui competências delimitadas na
geração de receitas, dotando-se de autonomia financeira e orçamentária. Além disso, é a
base para o mecanismo da repartição de tributos por eles arrecadados, como, por
exemplo, a sistemática dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios e os Fundos de incentivo ao desenvolvimento regional.
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Contudo, após anos de processos de desgastes econômicos e medidas
tributárias de desonerações pelo Governo Central, os Estados, DF e Municípios
amargaram um desequilíbrio nas suas contas. Como exemplo desse desgaste, podem-se
destacar as sucessivas desonerações do imposto sobre produtos industrializados (IPI),
que possui caráter extrafiscal, e que impactam diretamente nos repasses aos Estados e
Municípios. Nesse sentido, além da redução via desgastes econômicos (impactando as
receitas correntes arrecadadas), ainda arcam com a redução das transferências correntes
(FPE/FPM).
Trazendo o assunto para a emenda ora proposta, as receitas de PIS/Pasep
geradas pela incidência de 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas são exclusivamente da União, portanto,
não se sujeitam à repasses para os demais entes federados. Ora, mas parece que aqui a
lógica se inverteu. Por meio dessa tributação os entes menores estariam diante de uma
dificuldade ainda maior para sua geração própria de receitas, uma vez que os Estados,
DF e Municípios estariam repassando recursos para a União e que não serão
compartilhados posteriormente.
Dessa forma é notória a necessidade de se buscar medidas que possam reduzir
esse desequilíbrio crescente. Nesse sentido, propõe-se a presente emenda, como forma
de ajudar a desafogar as finanças dos demais entes.
Ante o exposto, e tendo em vista a importância social de que se reveste o
benefício fiscal proposto, gostaria de poder contar com o apoio do nobre Relator para a
incorporação desta Emenda ao texto do Projeto de Lei de Conversão desta Medida
Provisória.

Dep. Pauderney Avelino –
Democratas/AM
PARLAMENTAR

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

1565

MPV 683
00097

ETIQUETA

CONGRESSO NACIONAL
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
DATA

MEDIDA PROVISÓRIA 683 de 2015
AUTOR

Nº PRONTUÁRIO

Nelson Marchezan Junior
1 ( ) SUPRESSIVA

PÁGINA

2 ( ) SUBSTITUTIVA

ARTIGO

TIPO
3 ( ) MODIFICATIVA 4 (x ) ADITIVA 5 ( ) SUBSTITUTIVO GLOBAL

PARÁGRAFO

INCISO

ALÍNEA

Insira-se um novo artigo na Medida Provisória nº 683, de 13 de Julho de 2015, para alterar a
redação da Lei nº 12.712, de 30 de Agosto de 2012, com a seguinte redação:
Os artigos 32 e 33 da Lei nº 12.712, de 30 de Agosto de 2012, passam a vigorar com a seguinte
redação:
Artigo 32 ................
§1º. Mediante ato do Poder Executivo, o fundo de que trata o caput poderá constituir e
gerir diretamente o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura – FDRI, de que
trata o artigo 1º, da Medida Provisória nº 683, de 13 de Julho de 2015.
§2º. Na hipótese de que trata o §1º, a ABGF substituirá o Comitê Gestor do Fundo de
Desenvolvimento Regional de Infraestrutura – CGFDRI – nas funções que lhe competem
ordinariamente.
§3º. O FDRI poderá ser utilizado para a garantia de projetos resultantes de parcerias
público-privadas na forma da Lei nº11.079, de 30 de dezembro de 2004, inclusive os
organizados pelos Estados e pelo Distrito Federal, dispensado neste caso o previsto no
artigo 33, §8º, desta Lei.
§4º. Mediante atos e convênios, o fundo de que trata o caput poderá também ser
administrador ou gestor direto dos fundos estaduais ou municipais destinados à
garantia de projetos de infraestrutura.
§5º. O valor das cotas do FDRI será somado ao montante de que trata o caput.
Artigo 33.................
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§7º..........
I – projetos de infraestrutura de grande vulto constantes do Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC ou de programas estratégicos definidos em ato do Poder Executivo,
inclusive de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios;
IV – projetos resultantes de parcerias público-privadas na forma da Lei nº11.079, de 30
de dezembro de 2004, inclusive os organizados pelos Estados, Distrito Federal ou pelos
Municípios, observado o disposto no §8º.
(...)
§8º - Os projetos resultantes de parcerias público-privadas organizados pelos Estados,
Distrito Federal ou Municípios a que se refere o § 7o poderão se beneficiar das
coberturas do fundo, desde que:
§10º - A Contragarantia de que trata o §8º, II, consistirá, por ordem de preferência, em:
I – parcelas referentes às participações no fundo de participação dos Estados ou
Municípios, até o limite de 10% (dez por cento) das referidas participações;
II – vinculação de outras receitas orçamentárias;
III – cotas de fundos garantidores estaduais ou municipais;
IV – penhor de ações de sociedades em que tenha participação minoritária;
V – royalties de petróleo, compensação financeira pela exploração de recursos minerais
ou hídricos;
VI – outorgas pagas pela concessão de serviços públicos;
VII – ações de sociedades de economia mista estaduais ou municipais excedentes ao
necessário para manutenção de seu controle acionário;
VIII – direitos emergentes da dívida ativa estadual e municipal.
§11º Conforme cronograma de aplicações previsto no termo de garantia firmado entre
a AGBF e o ente público garantido, deverão ser antecipados recursos necessários à
composição de liquidez financeira mínima para assegurar antecipadamente a cobertura
dos riscos garantidos, recursos esses que permanecerão fiduciariamente segregados
pelo fundo, em nome de cada ente e projeto garantido.
§12º - O oferecimento de contragarantia de que trata o §8º deverá ser formalizado
mediante a celebração dos convênios, contratos, ou aprovação legislativa pertinentes,
conforme o caso.
§13º - A União não será responsável pelas obrigações financeiras decorrentes dos
projetos de competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, além do valor da
contragarantia oferecida.
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JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de Julho de 2015, instituiu um novo Fundo para o
desenvolvimento de infraestrutura. Trata-se de mais um instrumento criado para o fomento
da infraestrutura no país, dentre tantos outros que não foram efetivamente implementados,
tal como o FGIE, sobre a gestão da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e
Garantias S.A. – ABGF.
Em vez de multiplicar e segmentar os instrumentos de fomento à infraestrutura, a presente
proposta vem no intuito de somar os esforços dos Governos para viabilizar os investimentos
represados por Estados e Municípios, sobretudo.
Diversos projetos em fase avançada dependem de recursos ou de garantias dos Governos
Estadual e Municipal, os quais vislumbram no FGIE e no FDRI um importante instrumento para
a garantia a ser ofertada aos investidores privados.
A pertinência temática da presente Emenda à Medida Provisória nº683, portanto, revela-se na
relevância de se dotar o país de mecanismos sólidos e unificados destinados ao fomento da
infraestrutura nacional, desse modo introduzindo alterações no regime do fundo cuja criação
foi implementada pela MP, o qual poderá, mediante ato do Poder Executivo, ser constituído
sob a tutela do FGIE, este sim um fundo vocacionado ao desenvolvimento da infraestrutura
nacional.

NELSON MARCHEZAN JUNIOR
Deputado Federal PSDB/RS

Assinatura

1567

1568 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

MPV 683
00098

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 683, DE 2015
EMENDA Nº _______

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº
683, de 13 de julho de 2015, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. A Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
‘Art. 40..........................................................................................................................
§ 1º................................................................................................................................
§ 10. A suspensão de que trata este artigo aplica-se também às vendas de insumos
destinados a transportador ferroviário que, no ano anterior ao da aquisição, tenha
50% ou mais de sua receita de frete obtida mediante transporte de produtos para
pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
JUSTIFICATIVA
A suspensão de que trata este artigo aplica-se também às vendas de
insumos destinados a transportador ferroviário que, no ano anterior ao da
aquisição, tenha 50% ou mais de sua receita de frete obtida mediante transporte
de produtos para pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Sala das Comissões Mistas, em 17 de julho de 2015.

Tereza Cristina
Deputada Federal
PSB/MS
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Dê-se aos arts. 12, 13, 15 e 16 a seguinte redação:
“Art. 12. Fica instituído o Fundo de Auxílio Financeiro para
Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (FACICMS), vinculado ao Ministério da Fazenda, com o objetivo de compensar
integralmente as perdas de arrecadação decorrentes da convergência de
alíquotas do ICMS.
Parágrafo único. Os valores referentes à compensação prevista no
caput são considerados transferências obrigatórias e serão devidos pelo
período de 20 anos.”
“Art. 13. Constituem recursos do FAC-ICMS:
I - .......................................................................................................
II - .......................................................................................................
III - outros recursos suficientes ao ressarcimento integral das perdas
a que se refere o caput do art. 12.”
“Art. 15. ..........................................................................................
I - ......................................................................................................
II - não excederá o montante total de oito bilhões de reais por ano; e
III - .............................................................................................................
.....................................................................................................................”
“Art.
16.
...................................................................................................
I
..............................................................................................................
II - os valores a serem entregues serão atualizados, relativamente ao
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período compreendido entre o exercício de emissão das notas fiscais
eletrônicas e o de transferência dos recursos, com base na variação
nominal média do PIB verificada no triênio anterior ao exercício em que
se fizer a apuração dos valores.
§ 1º.....................................................................................
........................................................................................................”
JUSTIFICAÇÃO
A emenda tem como objetivo não só reforçar o caixa do Fundo
de Auxílio Financeiro para Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (FAC-ICMS), como tornar
obrigatórias as transferências por conta do referido Fundo, além de assegurar a
atualização dos valores a serem transferidos aos Estados e ao DF, na forma descrita
acima.
Por essas razões, ciente do relevante valor social da proposta,
conto com o apoio de meus ilustres pares do Congresso Nacional para sua
aprovação.

Deputado ALEXANDRE BALDY
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Dê-se aos arts. 1º, 4º, 5º e 11 a seguinte redação:
“Art. 1º ..........................................................................
§ 1° Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura:
I – o produto da arrecadação de multa de regularização cambial
tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados;
II – outros recursos da União;
III – eventuais resultados de aplicações financeiras a sua conta.
......................................................................................................
§ 3° A constituição do FDRI fica condicionada a :
I – aprovação e implementação de resolução do Senado a que
se refere o inciso II do caput do art. 21;
II – celebração de convênio entre estados e DF a que se refere
o inc. II do caput do art. 21.
§ 4° Fica assegurado aporte anual da União ao FDRI no
montante de R$ 10 bilhões pelo período de 20 anos, corrigido na forma do inc. II do
Art. 16
§ 5° A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal 25%
do montante referido no § 4° deste artigo com o objetivo de custear programas dos
governos estaduais destinados a incentivar investimentos com potencial efeito
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multiplicador sobre a região e dinamização da atividade econômica local.”
“Suprima-se o art. 4º.”
“Art. 5º ...................................................................................
§ 1º .........................................................................................
§ 2° O volume de recursos de que trata o § 4° do artigo 1° será
proporcional, para o primeiro grupo, ao quociente entre os valores definidos nos
incisos I e III deste parágrafo, e, para o segundo grupo, ao quociente entre os valores
definidos nos incisos II e III deste parágrafo:
.........................................................................................”
do art. 1°.

“Art. 11. O FDRI será extinto ao final do prazo previsto no § 4°

Parágrafo único. Por ocasião da extinção de que trata o caput,
eventuais valores residuais serão integralmente entregues aos Estados e ao Distrito
Federal, conforme distribuição definida no art. 5º e na forma do § 5° do art. 1°.”
JUSTIFICAÇÃO
A emenda acima tem como principal finalidade assegurar que o
Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura (FDRI) tenha de fato recursos
efetivos para desempenhar o papel que lhe foi reservado pela MP, especialmente
com o aporte anual obrigatório por parte do Governo Federal de R$ 20 bilhões pelo
prazo de 20 anos ao referido Fundo.
Por essas razões, ciente do relevante valor social da proposta,
conto com o apoio de meus ilustres pares do Congresso Nacional para sua
aprovação.

Deputado ALEXANDRE BALDY
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MPV 683
00101

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

O art. 12 da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. Fica instituído o Fundo de Auxílio Financeiro para
Convergência de Alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação FAC-ICMS, vinculado ao Ministério da Fazenda, com o objetivo
de compensar integralmente as perdas de arrecadação decorrentes
da convergência de alíquotas do ICMS.
Parágrafo único. Os valores referentes à compensação
prevista no caput são considerados transferências obrigatórias e
serão devidos pelo período de 20 (vinte) anos.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 599, de 27 de dezembro de
2012, previa que o então Fundo de Compensação das Perdas de
Arrecadação iria prestar auxílio financeiro, durante vinte anos, aos estados
que sofressem perda de arrecadação decorrente da convergência das
alíquotas interestaduais do Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). No entanto, a MPV nº 683, de
2015, prevê que o Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência de
Alíquotas do ICMS (FAC-ICMS) compensará os entes federados apenas
durante oito anos.
Isso, certamente, prejudicará os estados perdedores após o fim
do oitavo ano de compensação financeira, em que os efeitos da redução das
alíquotas interestaduais do ICMS terão impacto máximo sobre as finanças
estaduais. No período em que a necessidade de funcionamento do FACICMS é maior, ele simplesmente deixaria de funcionar conforme o texto
inicial da MPV nº 683, de 2015.
Assim, é necessário restaurar o prazo de vigência pretendido
com a MPV nº 599, de 2012, sem eficácia no momento. Além do mais, a
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compensação das perdas não deve ser parcial, mas sim integral, de modo a
não criar restrição fiscal para os estados, seja nos oito primeiros anos, seja
nos outros doze anos do período de funcionamento do fundo. Do contrário,
o fato da maior parte das despesas orçamentárias estaduais ser de caráter
obrigatório provocaria cortes em despesas de investimentos, fundamentais
para a retomada do crescimento do País.
Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Sala da Comissão,

Senadora LÚCIA VÂNIA

Agosto de 2015
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MPV 683
00102

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, passa a
vigorar com o acréscimo do inciso III ao art. 13:
“Art. 13. ..................................................................................
...................................................................................................
III – outros recursos suficientes ao ressarcimento integral das
perdas a que se refere o caput do art. 12.”

JUSTIFICAÇÃO
O Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura
(FDRI) e o Fundo de Auxílio Financeiro para Convergência de Alíquotas
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (FAC-ICMS) possuem como fontes de recursos, de acordo
com a Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, apenas o produto
da arrecadação da multa de regularização cambial e tributária relativa a
ativos mantidos no exterior ou internalizados e os eventuais resultados de
aplicações financeiras à sua conta.
Essas fontes de recursos podem vir a ser insuficientes após
alguns anos de operação desses fundos, o que inviabilizará os objetivos que
eles pretendem perseguir, respectivamente, a redução das desigualdades
socioeconômicas regionais e a compensação das eventuais perdas que
alguns estados terão com a redução paulatina das alíquotas interestaduais
do ICMS. Se isso ocorrer, o aprimoramento do pacto federativo, ora em
discussão, terá sido parcialmente ineficaz.
Portanto, é desejável que a União insira como fontes de
recursos dos fundos outras dotações suficientes para os objetivos do FDRI
e do FAC-ICMS. Com isso, o governo federal assumirá a sua
responsabilidade na promoção do desenvolvimento regional e na
manutenção de patamar mínimo de arrecadação do ICMS dos estados
perdedores, isto é, a União demonstrará de forma inequívoca o seu
comprometimento com a reforma do pacto federativo.
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Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Sala da Comissão,

Senadora LÚCIA VÂNIA

Agosto de 2015
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MPV 683
00103

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se nova redação ao inciso II do caput do art. 15 da Medida
Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015:
“Art. 15. ..............................................................................
...............................................................................................
ano.

II – não excederá o montante total de oito bilhões de reais por
....................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 599, de 27 de dezembro de
2012, previa que o fundo destinado a compensar os estados que sofressem
perdas de arrecadação com a mudança das alíquotas interestaduais do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) alocaria recursos, para essa finalidade, no montante
de até R$ 8 bilhões por ano. Na forma atual, conforme a MPV nº 683, de
13 de julho de 2015, o fundo responsável por essas compensações destinará
recursos, para cobrir as perdas, no montante de até R$ 1 bilhão anualmente.
Esse valor é insuficiente para cobrir as perdas que nove
estados da Federação sofrerão com a diminuição de receita do ICMS
decorrente da mudança das alíquotas interestaduais. Particularmente, o
Estado de Goiás conhecerá perdas de R$ 510 milhões, a valores de 2013, o
que representa pouco mais da metade do valor total do auxílio financeiro
anual máximo que a União poderá bancar.
Torna-se evidente que o montante inicial da compensação
disponibilizada pela União é insuficiente. O ideal é manter o mesmo valor
máximo garantido pela MPV nº 599, de 2012. Com isso, haverá maiores
garantias aos Estados para o prosseguimento da reforma do ICMS, que
busca mudar a forma de destinação do produto da arrecadação desse
imposto da origem para o destino.
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Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Sala da Comissão,

Senadora LÚCIA VÂNIA

Agosto de 2015
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MPV 683
00104

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se ao inciso II do caput do art. 16 da Medida Provisória nº
683, de 13 de julho de 2015, a seguinte redação:
“Art. 16. .................................................................................
...................................................................................................
II – os valores a serem entregues serão atualizados,
relativamente ao período compreendido entre o exercício de
emissão das notas fiscais eletrônicas e o de transferência dos
recursos, com base na variação nominal média do PIB divulgado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
verificada no triênio imediatamente anterior ao exercício em que se
fizer a apuração dos valores.
........................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
O objetivo desta emenda é assegurar que a União utilize a
variação nominal média do Produto Interno Bruto como critério de
atualização dos recursos a serem repassados a título de compensação
financeira. Com a redação inicial, existe margem de interpretação para a
atualização dos recursos devidos pela variação real média do Produto
Interno Bruto.
Se isso ocorrer, as compensações das perdas não irão
acompanhar as perdas inflacionárias médias do triênio anterior ao exercício
em que se fizer a apuração. Apenas para ilustrar a magnitude das perdas, se
a variação do PIB for apurada de acordo com o ano anterior e não em
termos médios, em 2016, notaremos, de acordo com o Boletim Focus do
Banco Central de 10 de julho de 2015, que a atualização das perdas pelo
PIB real sofrerá variação negativa de 1,5% enquanto pelo PIB nominal
sofrerá variação positiva de 7,5%.
Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.
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MPV 683
00105

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

O art. 1º da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ....................................................................................
§ 1º Constituem recursos do FDRI:
I - o produto da arrecadação de multa de regularização
cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou
internalizados;
II - outros recursos da União;
III - eventuais resultados de aplicações financeiras a sua
conta.
§ 2° A constituição do FDRI fica condicionada à:
I – aprovação e implementação de resolução do senado a que
se refere o inciso II do caput do art. 21;
II – celebração de convênio entre estados e DF a que se refere
o inciso II do caput do art. 21.
§ 3° Fica assegurado aporte anual da União ao FDRI no
montante de R$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) pelo
período de 20 (vinte) anos, corrigido na forma do inciso II do caput
do art. 16.
§ 4° A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal 25%
(vinte e cinco por cento) do montante referido no § 3° deste artigo
com o objetivo de custear programas dos governos estaduais
destinados a incentivar investimentos com potencial efeito
multiplicador sobre a região e dinamização da atividade econômica
local.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 683, de 13 de julho de 2015,
não previu outros recursos orçamentários para cobrir a execução das
despesas do Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, além
dos recursos relacionados às multas de regularização cambial e tributária
dos ativos mantidos no exterior ou internacionalizados e aos resultados das
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aplicações financeiras dessas multas. Assim, torna-se necessário assegurar
outras fontes de recursos para o fundo, bem como estipular aporte anual
mínimo para a consecução dos objetivos do FDRI.
Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Sala da Comissão,

Senadora LÚCIA VÂNIA

Agosto de 2015
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MPV 683
00106

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Suprima-se o art. 4º da Medida Provisória nº 683, de 13 de
julho de 2015.

JUSTIFICAÇÃO
Tendo-se em vista que o Fundo contará com recursos
orçamentários mínimos e perenes, a manutenção desse artigo torna-se
desnecessária.
Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Sala da Comissão,

Senadora LÚCIA VÂNIA
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MPV 683
00107

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se nova redação ao § 2º do art. 5º da Medida Provisória nº
683, de 13 de julho de 2015:
“Art. 5. ..............................................................................
...............................................................................................
§ 2º O volume de recursos de que trata o § 3° do art. 1° será
proporcional, para o primeiro grupo, ao quociente entre os valores
definidos nos incisos I e III deste parágrafo, e, para o segundo
grupo, ao quociente entre os valores definidos nos incisos II e III
deste parágrafo:
.................................................................................................”

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda busca manter a distribuição proporcional dos 10
bilhões reais de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e
Infraestrutura entre os dois grupos de que trata os incisos I e II do § 1º do
art. 5º, com a manutenção dos mesmos critérios de distribuição
inicialmente apontados pela Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de
2015.
Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Sala da Comissão,

Senadora LÚCIA VÂNIA
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MPV 683
00108

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

Dê-se ao art. 11 da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho
de 2015, a seguinte redação:
“Art. 11. O FDRI será extinto ao final do prazo previsto no §
3º do art. 1º.
Parágrafo único. – Por ocasião da extinção de que trata o
caput, eventuais valores residuais serão integralmente entregues
aos Estados e ao Distrito Federal, conforme distribuição definida
no art. 5º e na forma do § 4° do art. 1°.”

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda visa assegurar que o Fundo de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura (FDRI) tenha duração de vinte anos, o mesmo
tempo de duração previsto para o Fundo de Desenvolvimento Regional, de
que trata a Medida Provisória nº 599, de 27 de dezembro de 2012,
atualmente sem vigência. Com isso, o FDRI atingirá plenamente o seu
objetivo principal de reduzir as desigualdades socioeconômicas regionais.
Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Sala da Comissão,

Senadora LÚCIA VÂNIA
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MPV 683
00109

EMENDA Nº

- CM

(à MPV nº 683, de 2015)

O § 1° do art. 7º da Medida Provisória nº 683, de 13 de julho
de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º ....................................................................................
§ 1º A composição do CGFDRI será definida por regulamento, devendo incluir
representante das seguintes instituições:
I - Ministério da Fazenda;
II - Caixa Econômica Federal;
III - Banco do Brasil;
IV - Banco do Nordeste do Brasil;
V - Banco da Amazônia;
VI - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; e
VII - Governos estaduais; e
VIII - outras definidas em regulamento.

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória (MPV) nº 683, de 13 de julho de 2015,
não previu a obrigatoriedade de representação dos estados no Comitê
Gestor do FDRI. Porém, é fundamental que os estados estejam
representados neste comitê. E é este o propósito da presente emenda, ao
garantir que o CGFDRI seja obrigatoriamente composto também por um
membro dos estados.
Por esses motivos, almejamos contar com a cooperação dos
nobres parlamentares para aprovação desta imprescindível emenda.

Agosto de 2015
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MPV 683
00110

EMENDA Nº – CM

(à MPV nº 683, de 2015)
Suprima-se o II, § 2º do art. 16, renumerando-se os demais da
Medida Provisória nº 683, de 2015:

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o
Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio
à Convergência das Alíquotas do ICMS, tendo por objetivo contribuir ao
dinamismo do comércio interestadual, além de promover o investimento
e o desenvolvimento regional.
A redução das alíquotas interestaduais de ICMS é um passo rumo à
superação da guerra fiscal, na mesma direção da Emenda Constitucional
87, de 16 de abril de 2015.
Ainda assim, reconhecidamente, a União deve auxiliar o equilíbrio
federativo compensando as perdas de arrecadação derivadas da solução
desse quadro de guerra fiscal.
Todavia, o artigo 16 da Medida Provisória 683/2015, em seu inciso II
do parágrafo 2º, prevê a exclusão da prestação do auxílio financeiro à
perda de arrecadação resultante da alteração nos critérios constitucionais
de tributação das operações interestaduais destinadas a não contribuinte
do ICMS, promovida pela EC 87/2015. Esta, que altera a forma de se
tributar as operações interestaduais destinadas a não contribuintes,
também é parte da solução à guerra fiscal entre os Estados, tendo sido
negociada entre todas Unidades da Federação e o Governo Federal.
Nesse sentido, propõe-se suprimir o inciso II do parágrafo 2º do
artigo 16, possibilitando a prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive para as perdas
relacionadas à EC 87/2015.
Sala da Comissão,

de julho de 2015.

Senadora MARTA SUPLICY
S/Partido – SP
1
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se o seguinte artigo ao texto da Medida Provisória 683, de 2015:
Art. 2º. O caput do art. 8º da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 8º Fica autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo à liquidação ou à
renegociação de dívidas originárias de operações de crédito rural e das dívidas
contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de
Empréstimo 4.147-BR, inscritas na DAU até 30 de novembro de 2015:
JUSTIFICAÇÃO:
A Lei 13.001/14 alterou o artigo 8º da lei 11.775 de 2008, e estendeu o prazo para
adesão a renegociação dos débitos dos produtores rurais, inscritos em Dívida Ativa da
União, até 31 de dezembro de 2015. No entanto, o caput limitou o benefício apenas às
operações inscritas até a data da publicação da lei 13.001/14, ou seja, até 20 de junho de
2014. Ao impor essa regra a legislação comete uma grande injustiça com os produtores
rurais que tiveram os débitos lançados após a previsão legislativa. Esta emenda corrige
essa distorção e permite que milhares de produtores possam se beneficiar do programa,
sem alterar a data de adesão e sem causar qualquer despesa ao governo, ao contrário,
permitirá a entrada de recursos.
PARLAMENTAR

LUIS CARLOS HEINZE
PP/RS
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5.  substitutivo global

Inciso

alínea

Altere-se o inciso I do art. 13, acrescente-se o inciso III ao art. 13, dê-se nova redação ao
inciso II do art. 15 e acrescente-se o § 4º ao art. 15 da Medida Provisória nº 683, de 2015:
“Art. 13........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
I ...................................................................................................;
II - .................................................................................................;
III – recursos consignados no Orçamento da União”.
Art. 14............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Art. 15..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
I -..................................................................................................;
“II – não excederá o montante total de:
a) R$ 3 bilhões (três bilhões de reais) no primeiro ano de funcionamento;
b) R$ 5 bilhões (cinco bilhões de reais) no segundo ano de funcionamento;
c) R$ 7 bilhões (sete bilhões de reais) entre o terceiro e o quarto ano de
funcionamento;
d) R$ 8 bilhões (oito bilhões de reais) por ano entre o quinto e o sexto ano de
funcionamento;
e) R$ 10 bilhões (dez bilhões de reais) por ano nos demais exercícios.” (NR)
§ 1°...............................................................................................................................................
§ 2°...............................................................................................................................................
§ 3°...............................................................................................................................................
“§ 4º Os valores discriminados no inciso II do caput serão atualizados relativamente ao período
compreendido entre o exercício em que ocorrer o efetivo início da convergência das alíquotas
do ICMS e o de transferência dos recursos, nos termos do inciso II do art. 16.”
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade
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de facilitar o comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o desenvolvimento
regional.
A redução das alíquotas interestaduais de ICMS, condição necessária para que o Fundo de
Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS, seja constituído, é essencial para a superação do quadro
de anomia nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal.
A União reconhece desde o início das negociações para a Reforma do ICMS, em 2012, que
para alcançar esse objetivo é necessária a compensação das perdas de arrecadação decorrentes desse
processo. Adicionalmente, as federações bem sucedidas contam com o apoio decisivo do governo
central na adoção de iniciativas que promovam o equilíbrio dos entes que a compõem, bem como
viabilizem um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento econômico e ao incremento da
produtividade.
A coerência com esse objetivo, entretanto, impõe que haja recursos em montante
suficiente para atender às necessidades dos Estados, sob pena de comprometer todo o esforço em
eliminar definitivamente a chamada guerra fiscal, que no contexto brasileiro é o principal obstáculo à
harmonização das relações federativas.
Estimativas realizadas por grupo técnico do Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz), especificamente constituído com a finalidade de calcular os impactos da reforma do ICMS,
indicam perdas que alcançariam R$ 59 bilhões, ao longo de 8 anos, levando-se em conta somente as
operações realizadas entre contribuintes. As perdas são menores nos primeiros anos de redução das
alíquotas e crescem à medida que as alíquotas interestaduais são reduzidas, alcançando os maiores
montantes ao final da trajetória de convergência.
Não há risco se de estender o auxílio financeiro a um patamar fiscalmente irresponsável,
uma vez que o projeto visa a compensar as perdas, apuradas com base em metodologia segura.
Ademais, garante-se limite máximo de compensação por ano.
O artigo 15 estabelece o auxílio financeiro ao FAC-ICMS e, em seu Inciso II, o limite de
compensação anual. Considerando a necessidade de se compensar as perdas de forma adequada e,
também, garantir a previsibilidade fiscal do processo, propõe-se alterar o referido inciso, de modo que
este apresente um limite escalonado e maior, em linha com as estimativas existentes para as perdas.
Propõe-se, por fim, acrescentar o § 4º ao artigo 15 como forma de discriminar
adequadamente a atualização já prevista no inciso II do art. 16. Neste último, a atualização dos valores
entregues aos Estados é prevista corretamente, no entanto, o montante proposto no artigo 15, inciso
II, não é atualizado, tornando a normativa inócua. Por conta disso, apresenta-se o § 4º, solucionando
tal inadequação.
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Altere-se o inciso I do art. 13, acrescente-se o inciso III ao art. 13, dê-se nova redação ao
inciso II do art. 15 e acrescente-se o § 4º ao art. 15 da Medida Provisória nº 683, de 2015:
Art. 13........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
“I – 45% do produto da arrecadação de multa de regularização cambial tributária
relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados;” (NR)
II - .................................................................................................;
“III – recursos consignados no Orçamento da União”.
Art. 14............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Art. 15..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
I -..................................................................................................;
“II – não excederá o montante total de:
a) R$ 3 bilhões (três bilhões de reais) no primeiro ano de funcionamento;
b) R$ 5 bilhões (cinco bilhões de reais) no segundo ano de funcionamento;
c) R$ 7 bilhões (sete bilhões de reais) entre o terceiro e o quarto ano de
funcionamento;
d) R$ 8 bilhões (oito bilhões de reais) por ano entre o quinto e o sexto ano de
funcionamento;
e) R$ 10 bilhões (dez bilhões de reais) por ano nos demais exercícios.” (NR)
§ 1°...............................................................................................................................................
§ 2°...............................................................................................................................................
§ 3°...............................................................................................................................................
“§ 4º Os valores discriminados no inciso II do caput serão atualizados relativamente ao período
compreendido entre o exercício em que ocorrer o efetivo início da convergência das alíquotas
do ICMS e o de transferência dos recursos, nos termos do inciso II do art. 16.”
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JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade
de facilitar o comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o desenvolvimento
regional.
A redução das alíquotas interestaduais de ICMS, condição necessária para que o Fundo de
Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS, seja constituído, é essencial para a superação do quadro
de anomia nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal.
A União reconhece desde o início das negociações para a Reforma do ICMS, em 2012, que
para alcançar esse objetivo é necessária a compensação das perdas de arrecadação decorrentes desse
processo. Adicionalmente, as federações bem sucedidas contam com o apoio decisivo do governo
central na adoção de iniciativas que promovam o equilíbrio dos entes que a compõem, bem como
viabilizem um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento econômico e ao incremento da
produtividade.
A coerência com esse objetivo, entretanto, impõe que haja recursos em montante
suficiente para atender às necessidades dos Estados, sob pena de comprometer todo o esforço em
eliminar definitivamente a chamada guerra fiscal, que no contexto brasileiro é o principal obstáculo à
harmonização das relações federativas.
Estimativas realizadas por grupo técnico do Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz), especificamente constituído com a finalidade de calcular os impactos da reforma do ICMS,
indicam perdas que alcançariam R$ 59 bilhões, ao longo de 8 anos, levando-se em conta somente as
operações realizadas entre contribuintes. As perdas são menores nos primeiros anos de redução das
alíquotas e crescem à medida que as alíquotas interestaduais são reduzidas, alcançando os maiores
montantes ao final da trajetória de convergência.
Considerando as estimativas do Governo Federal no que tange à arrecadação caso seja
aprovado o PLS 298/2015, que trata do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, e que
os recursos que comporão o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS (FAC-ICMS) são os
referentes à parcela do produto da arrecadação de multa de regularização cambial e tributária, faz-se
necessário estabelecer de forma mais precisa a origem dos recursos que serão destinados ao FACICMS, além de garantir que haverá valores em montante suficiente para que seja feita a devida
compensação de perdas.
O artigo 13 da proposição estabelece a origem dos recursos que constituirão o FAC-ICMS.
Propõe-se definir que 45% do produto da arrecadação de multa de regularização cambial tributária
relativa a ativos mantidos no exterior ou internalizados serão destinados ao FAC-ICMS e, caso haja
necessidade, que recursos consignados no orçamento da União também poderão ser utilizados como
origem de recursos para o referido fundo.
Não há risco, por outro lado, de estender o auxílio financeiro a um patamar fiscalmente
irresponsável, uma vez que o projeto visa a compensar as perdas, apuradas com base em metodologia
segura. Ademais, garante-se limite máximo de compensação por ano.
O artigo 15 estabelece o auxílio financeiro ao FAC-ICMS e, em seu Inciso II, o limite de
compensação anual. Considerando a necessidade de se compensar as perdas de forma adequada e,
também, garantir a previsibilidade fiscal do processo, propõe-se alterar o referido inciso, de modo que
este apresente um limite escalonado e maior, em linha com as estimativas existentes para as perdas.
Propõe-se, por fim, acrescentar o § 4º ao artigo 15 como forma de discriminar
adequadamente a atualização já prevista no inciso II do art. 16. Neste último, a atualização dos valores
entregues aos Estados é prevista corretamente, no entanto, o montante proposto no artigo 15, inciso
II, não é atualizado, tornando a normativa inócua. Por conta disso, apresenta-se o § 4º, solucionando
tal inadequação.
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Acrescente-se o § 4º ao art. 15 da Medida Provisória nº 683, de 2015:
Art. 15..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
“§ 4º - O montante discriminado no inciso II do caput será atualizado relativamente ao
período compreendido entre o exercício em que ocorrer o efetivo início da convergência das
alíquotas do ICMS e o de transferência dos recursos, nos termos do inciso II do art. 16.”

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo de Desenvolvimento
Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade
de facilitar o comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o desenvolvimento
regional.
O artigo 15 estabelece o auxílio financeiro ao FAC-ICMS e, em seu Inciso II, o limite de
compensação anual. Considerando a necessidade de se compensar as perdas de forma adequada e,
também, garantir a previsibilidade fiscal do processo, propõe-se acrescentar o § 4º ao artigo 15 como
forma de discriminar adequadamente a atualização já prevista no inciso II do art. 16. Neste último, a
atualização dos valores entregues aos Estados é prevista corretamente, no entanto, o montante
proposto no artigo 15, inciso II, não é atualizado, tornando a normativa inócua. Por conta disso,
apresenta-se o § 4º, solucionando tal inadequação.
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(à MPV nº 683, de 2015)
Suprima-se o inciso II do § 2º do art. 16, renumerando-se os demais
da Medida Provisória nº 683, de 2015:

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo de
Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à
Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade de facilitar o
comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
A fixação de alíquotas interestaduais de ICMS em um patamar baixo
e uniforme é uma condição sinequa non para a superação do quadro de
anomia nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal. A
União reconhece, por outro lado, que para alcançar esse objetivo é
necessária a compensação das perdas de arrecadação decorrentes desse
processo.
É necessário, contudo, que o processo de compensação seja
garantido a todas as operações e prestações cuja arrecadação seja afetada
pelas alterações em curso no ICMS, assim como pelo movimento das
alíquotas interestaduais, uma vez que em todos esses casos se configura o
ônus dos Estados para a superação da guerra fiscal.
O artigo 16 da Medida Provisória 683/2015, em seu inciso II, exclui
da prestação do auxílio financeiro a perda de arrecadação resultante da
alteração nos critérios constitucionais de tributação das operações
interestaduais destinadas a não contribuinte do imposto.
Observa-se, contudo, que a EC 87/2015, que alterou a forma de se
tributar as operações interestaduais destinadas a não contribuintes, compõe
o quadro mais amplo de solução de guerra fiscal entre os Estados, sendo
parte da negociação entre os Estados e o Governo Federal.
Assim, a presente emenda propõe suprimir o inciso II do artigo 16,
de forma a prever que o auxílio financeiro a ser prestado pela União aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, será garantido inclusive para as
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perdas relacionadas às operações interestaduais destinadas a não
contribuintes do ICMS.
Importante frisar que o meu Estado, Santa Catarina, tem uma perda
de arrecadação estimada em cerca de R$ 160 milhões em 2016; R$ 185
milhões em 2017; R$ 200 milhões em 2018 e mais de R$ 220 milhões a
partir do ano de 2019, quando a integralidade da diferença de alíquota
pertencer ao Estado de destino, na forma estabelecida na PEC 87/15, ou
cerca de 2% da arrecadação.
Sala da Comissão,
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(à MPV nº 683, de 2015)
Suprima-se o inciso III do § 2º do art. 16, renumerando-se os demais
da Medida Provisória nº 683, de 2015:

JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória nº 683, de 13 de julho de 2015, institui o Fundo de
Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à
Convergência das Alíquotas do ICMS, com a finalidade de facilitar o
comercio interestadual e estimular o investimento produtivo e o
desenvolvimento regional.
A fixação de alíquotas interestaduais de ICMS em um patamar baixo
e uniforme é uma condição sinequa non para a superação do quadro de
anomia nas relações federativas provocado pela chamada guerra fiscal. A
União reconhece, por outro lado, que para alcançar esse objetivo é
necessária a compensação das perdas de arrecadação decorrentes desse
processo.
É necessário, contudo, que o processo de compensação seja
garantido a todas as operações e prestações cuja arrecadação seja afetada
pelas alterações em curso no ICMS, assim como pelo movimento das
alíquotas interestaduais, uma vez que em todos esses casos se configura o
ônus dos Estados para a superação da guerra fiscal.
O artigo 16 da Medida Provisória 683/2015, em seu inciso III, exclui
da prestação do auxílio financeiro a perda de arrecadação resultante da
edição, pelo Senado Federal, da Resolução 13, de 2012.
Referida Resolução reduziu para 4% o ICMS devido nas operações
interestaduais com mercadorias importadas do exterior do país. Esta
redução afetou profundamente a economia catarinense, particularmente
aquela envolvendo os portos catarinenses, situados entre os mais eficientes
do país.
Assim, a presente emenda propõe suprimir o inciso III do artigo 16,
de forma a prever que o auxílio financeiro a ser prestado pela União aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, será garantido inclusive para as
1
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perdas relacionadas às operações interestaduais com mercadorias
importadas por contribuintes catarinenses e daí destinadas a outros
contribuintes do próprio Estado como também para aqueles localizados em
outras unidades da Federação.
Esta alteração nas regras do ICMS, no que tange as suas alíquotas
interestaduais, vem provocando uma redução da arrecadação da ordem de
mais de R$ 1,6 bilhão por ano, mais de 11% da arrecadação catarinense,
além de ter afetado a movimentação de mercadorias nos portos
catarinenses.
Sala da Comissão,
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
O § 5o do art. 14 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.14. ..............................................
§ 5o. O disposto neste artigo aplica-se também a:
I - empresas que prestam serviços de call center, tais como telemarketing,
telecobrança e de teleatendimento em geral
II – empresas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto
de circuitos integrados.
(...)”.

Justificação:
A mudança proposta visa a alterar a redação do § 5º do artigo 14 da Lei nº 11.774/2008 de
modo a explicitar a real abrangência do conceito de call center, uniformizando a legislação
tributária existente e o tratamento tributário conferido às atividades de telemarketing,
telecobrança e teleatendimento em geral.
A legislação tributária atualmente existente já reconhece as atividades de telecobrança,
telemarketing e teleatendimento em geral como call center para fins de cobrança de
PIS/COFINS:
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Lei nº 10.833/03
XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call

center, telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em geral;

Igualmente, as normas do Ministério do Trabalho já reconhecem a abrangência do conceito
de call center para as atividades de telecobrança, telemarketing e teleatendimento em geral:
Ministério do Trabalho
Norma Regulamentadora nº 17, de 1978
Item 1.1. do Anexo II:
1.1. As disposições deste Anexo aplicam-se a todas as empresas que mantêm
serviço de teleatendimento/telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo em
centrais de atendimento telefônico e/ou centrais de relacionamento com clientes
(call centers), para prestação de serviços, informações e comercialização de
produtos.
1.1.1. Entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a principal
atividade é conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de
terminais de computador.

A mudança proposta tem, portanto, por objetivo esclarecer a norma vigente, com vistas à
sua melhor aplicação.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se onde couber:
O art. 1º-A. da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º-D. A autorização prevista no art. 1º abrange a possibilidade de realização
de acordos ou transações relativos a créditos não tributários das autarquias e
fundações públicas federais, inscritos em dívida ativa, mesmo que ainda não tenha
sido ajuizada a execução fiscal, com a concessão de descontos em juros, multa e
encargos legais.
§ 1º. A hipótese prevista no caput também se aplica a créditos não tributários das
autarquias e fundações públicas federais não passíveis de inscrição em dívida ativa,
desde que definitivamente constituídos.
§ 2º. Na hipótese de pagamento à vista, o acordo ou transação referido neste
artigo poderão ser realizados, na esfera judicial ou administrativa, com redução,
em todo o caso, de até 50% (cinquenta por cento) das multas, de até 45%
(quarenta e cinco por cento) dos juros e de até 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor dos encargos legais ou honorários advocatícios, conforme o caso.
§ 3º. Na hipótese de pagamento parcelado na esfera judicial ou administrativa, os
descontos previstos neste artigo serão escalonados a partir da quantidade de
parcelas, limitadas a 60 prestações mensais, nos termos de ato a ser editado pelo
Advogado-Geral da União, e estarão limitados a uma redução de até 25% (vinte e
cinco por cento) das multas, de até 20% (vinte por cento) dos juros e de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor dos encargos legais ou honorários advocatícios,
conforme o caso.
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§ 4º. Após as reduções previstas nos §§ 2º e 3º, a totalidade do saldo devedor
poderá ser convertida em investimentos ou benefícios diretos aos usuários, por
deliberação da instância máxima das autarquias e das fundações públicas.
§ 5º. Aplicam-se, subsidiariamente, em tudo que não conflitar com a presente Lei,
os regulamentos editados pelas autarquias e fundações públicas federais que
regem os acordos ou transações.
§ 6º. As reduções previstas nos §§ 2º e 3º não são cumulativas com quaisquer
outras previstas em lei ou ato normativo infralegal e serão aplicadas somente em
relação aos saldos devedores dos débitos.
§ 7º. As transações ou acordos a que se refere este artigo conterão
obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo
fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial, ou, se for o caso,
comprovação de desistência da ação judicial na qual se discute o crédito
exequendo.
§ 8º. Os benefícios previstos nos §§ 2º e 3º somente poderão ser novamente
concedidos ao mesmo devedor depois de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da
data do deferimento da primeira concessão.
§ 9º. As competências previstas neste artigo podem ser delegadas.
§ 10º. O Advogado-Geral da União editará os atos complementares necessários à
aplicação deste artigo.
(...)”.
Justificação:
Os mecanismos de “arbitragem”, “acordo”, “termo de ajuste de conduta” são instrumentos
necessários para diminuir o volume de contencioso judicial nos Tribunais brasileiros, bem como
encurtar, viabilizar a efetividade de decisões que finalizam conflitos que poderiam demorar anos no
Poder Judiciário. A presente proposta tem esse espírito, o objetivo de proporcionar a mesma estrutura
de “termo de ajuste de conduta”, encontrada nas discussões de débitos ainda não julgados pela
Administração Pública Indireta, para os débitos que já foram julgados e estão em fase de Inscrição em
Dívida Ativa ou já foram inscritos e estão ajuizados por intermédio de execuções fiscais.
Acordos que encerram demandas, alimentam o Estado e viabilizam a sociedade econômica,
desburocratizam a maquina pública e evitam discussões intermináveis no Poder Judiciário.

DEPUTADO MANOEL JUNIOR
PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO
Inclua-se onde couber:
O art. 1º-A. da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º-D. A autorização prevista no art. 1º abrange a possibilidade de realização
de acordos ou transações relativos a créditos não tributários das autarquias e
fundações públicas federais, inscritos em dívida ativa, mesmo que ainda não tenha
sido ajuizada a execução fiscal, com a concessão de descontos em juros, multa e
encargos legais.
§ 1º. A hipótese prevista no caput também se aplica a créditos não tributários das
autarquias e fundações públicas federais não passíveis de inscrição em dívida ativa,
desde que definitivamente constituídos.
§ 2º. Na hipótese de pagamento à vista, o acordo ou transação referido neste
artigo poderão ser realizados, na esfera judicial ou administrativa, com redução,
em todo o caso, de até 50% (cinquenta por cento) das multas, de até 45%
(quarenta e cinco por cento) dos juros e de até 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor dos encargos legais ou honorários advocatícios, conforme o caso.
§ 3º. Na hipótese de pagamento parcelado na esfera judicial ou administrativa, os
descontos previstos neste artigo serão escalonados a partir da quantidade de
parcelas, limitadas a 60 prestações mensais, nos termos de ato a ser editado pelo
Advogado-Geral da União, e estarão limitados a uma redução de até 25% (vinte e
cinco por cento) das multas, de até 20% (vinte por cento) dos juros e de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor dos encargos legais ou honorários advocatícios,
conforme o caso.
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§ 4º. Após as reduções previstas nos §§ 2º e 3º, a totalidade do saldo devedor
poderá ser convertida em investimentos ou benefícios diretos aos usuários, por
deliberação da instância máxima das autarquias e das fundações públicas.
§ 5º. Aplicam-se, subsidiariamente, em tudo que não conflitar com a presente Lei,
os regulamentos editados pelas autarquias e fundações públicas federais que
regem os acordos ou transações.
§ 6º. As reduções previstas nos §§ 2º e 3º não são cumulativas com quaisquer
outras previstas em lei ou ato normativo infralegal e serão aplicadas somente em
relação aos saldos devedores dos débitos.
§ 7º. As transações ou acordos a que se refere este artigo conterão
obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo
fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial, ou, se for o caso,
comprovação de desistência da ação judicial na qual se discute o crédito
exequendo.
§ 8º. Os benefícios previstos nos §§ 2º e 3º somente poderão ser novamente
concedidos ao mesmo devedor depois de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da
data do deferimento da primeira concessão.
§ 9º. As competências previstas neste artigo podem ser delegadas.
§ 10º. O Advogado-Geral da União editará os atos complementares necessários à
aplicação deste artigo.
(...)”.
Justificação:
Os mecanismos de “arbitragem”, “acordo”, “termo de ajuste de conduta” são instrumentos
necessários para diminuir o volume de contencioso judicial nos Tribunais brasileiros, bem como
encurtar, viabilizar a efetividade de decisões que finalizam conflitos que poderiam demorar anos no
Poder Judiciário. A presente proposta tem esse espírito, o objetivo de proporcionar a mesma estrutura
de “termo de ajuste de conduta”, encontrada nas discussões de débitos ainda não julgados pela
Administração Pública Indireta, para os débitos que já foram julgados e estão em fase de Inscrição em
Dívida Ativa ou já foram inscritos e estão ajuizados por intermédio de execuções fiscais.
Acordos que encerram demandas, alimentam o Estado e viabilizam a sociedade econômica,
desburocratizam a maquina pública e evitam discussões intermináveis no Poder Judiciário.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 28. ........................................................................
.........................................................................................................
§ 4º-A. As saídas com alíquota zero a que se refere o caput
deste artigo não impedem a utilização dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS vinculados a essas operações, para
compensação com débitos próprios do contribuinte, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil.
§ 4º-B. Na impossibilidade da compensação aludida no §4ºA, fica autorizada a transferência dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS a outras empresas qualificadas como
controladoras, controladas ou coligadas, diretas ou indiretas, na forma
da legislação em vigor, desde que a condição societária das empresas
quanto grupo econômico, se verifique até 31 de dezembro de 2014.
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§4º-C. A Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
disciplinar os procedimentos para a transferência de créditos na forma
prevista no § 4-B deste artigo.
..............................................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Visando a beneficiar a classe de menor renda, o governo federal, por meio da Lei nº 11.196/2005,
instituiu o Programa de Inclusão Digital, que, entre outros benefícios, reduziu a zero a alíquota da
contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins incidente nas vendas de diversos bens de informática e
telefones portáteis que permitem o acesso à internet. Com a referida medida, o governo federal tem
por objetivo facilitar o acesso da população a este importante meio de comunicação e de informação,
aumentando, por outro lado, a produção de equipamentos de informática, bem como a
competitividade das empresas nacionais. Considerando que para os dias atuais a finalidade social
ensejadora da desoneração fiscal no ano de 2005 permanece incólume, a Medida Provisória nº 656,
de 7 de outubro de 2014, prorrogou o referido benefício fiscal até o fim de 2018. Acrescenta-se que,
visando a alcançar os anseios da Lei nº 11.196/2005, conforme pretendeu a MP nº 656/2014, deve ser
garantida a desoneração total da cadeia econômica relacionada aos citados bens, desde a produção
até o consumo. Deste modo, não se justifica que o contribuinte beneficiado com alíquota zero da
contribuição ao PIS/Pasep e a COFINS, sobre a receita bruta das vendas dos bens elencados no art.
28, da Lei nº 11.196/2005, suporte o ônus tributário decorrente do acúmulo e manutenção de crédito
relativo às referidas operações. Em razão do exposto, mister se faz reafirmar o direito à compensação
dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins com débitos próprios de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, assegurando, no caso de sua impossibilidade, a realização de transferência de
créditos a empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
O § 5o do art. 14 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.14. ..............................................
§ 5o. O disposto neste artigo aplica-se também a:
I - empresas que prestam serviços de call center, tais como telemarketing,
telecobrança e de teleatendimento em geral
II – empresas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto
de circuitos integrados.

(...)”.

Justificação:

A mudança proposta visa a alterar a redação do § 5º do artigo 14 da Lei nº 11.774/2008 de modo a
explicitar a real abrangência do conceito de call center, uniformizando a legislação tributária existente
e o tratamento tributário conferido às atividades de telemarketing, telecobrança e teleatendimento em
geral.

A legislação tributária atualmente existente já reconhece as atividades de telecobrança, telemarketing
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e teleatendimento em geral como call center para fins de cobrança de PIS/COFINS:
Lei nº 10.833/03
XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call

center, telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em geral;
Igualmente, as normas do Ministério do Trabalho já reconhecem a abrangência do conceito de call

center para as atividades de telecobrança, telemarketing e teleatendimento em geral:
Ministério do Trabalho
Norma Regulamentadora nº 17, de 1978
Item 1.1. do Anexo II:
1.1. As disposições deste Anexo aplicam-se a todas as empresas que mantêm
serviço de teleatendimento/telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo em
centrais de atendimento telefônico e/ou centrais de relacionamento com clientes
(call centers), para prestação de serviços, informações e comercialização de
produtos.
1.1.1. Entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a principal
atividade é conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de
terminais de computador.
A mudança proposta tem, portanto, por objetivo esclarecer a norma vigente, com vistas à sua melhor
aplicação.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
O § 5o do art. 14 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.14. ..............................................
§ 5o. O disposto neste artigo aplica-se também a:
I - empresas que prestam serviços de call center, tais como telemarketing,
telecobrança e de teleatendimento em geral
II – empresas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto
de circuitos integrados.

(...)”.

Justificação:

A mudança proposta visa a alterar a redação do § 5º do artigo 14 da Lei nº 11.774/2008 de modo a
explicitar a real abrangência do conceito de call center, uniformizando a legislação tributária existente
e o tratamento tributário conferido às atividades de telemarketing, telecobrança e teleatendimento em
geral.

A legislação tributária atualmente existente já reconhece as atividades de telecobrança, telemarketing
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e teleatendimento em geral como call center para fins de cobrança de PIS/COFINS:
Lei nº 10.833/03
XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call

center, telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em geral;
Igualmente, as normas do Ministério do Trabalho já reconhecem a abrangência do conceito de call

center para as atividades de telecobrança, telemarketing e teleatendimento em geral:
Ministério do Trabalho
Norma Regulamentadora nº 17, de 1978
Item 1.1. do Anexo II:
1.1. As disposições deste Anexo aplicam-se a todas as empresas que mantêm
serviço de teleatendimento/telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo em
centrais de atendimento telefônico e/ou centrais de relacionamento com clientes
(call centers), para prestação de serviços, informações e comercialização de
produtos.
1.1.1. Entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a principal
atividade é conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de
terminais de computador.
A mudança proposta tem, portanto, por objetivo esclarecer a norma vigente, com vistas à sua melhor
aplicação.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. A Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 3º ...........................................................................
.........................................................................................................
§ 16 A instrução do processo de novação de créditos não
será interrompida, caso as instituições financeiras cedentes em regular
funcionamento firmem declaração de responsabilidade quanto aos
débitos previstos nos §§ 14 e 15, sendo os referidos débitos, depois de
apurados, debitados automaticamente na reserva bancária da
instituição financeira e transferidos imediatamente para o Tesouro
Nacional. ” (NR)
JUSTIFICAÇÃO

Estamos propondo a inclusão desse dispositivo na Lei nº
10.150, de 21 de dezembro de 2000, para melhor reger a novação de créditos nela
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trazida. A disciplina de débitos e créditos remanescentes da estrutura legal montada
para amparar o funcionamento do Sistema Financeiro de Habitação é tema a
merecer atenção especial. A existência de dúvidas quanto às relações jurídicas
firmadas sob tal arcabouço jurídico pode despertar grave sensação de insegurança
jurídica, dado o longo período transcorrido entre o nascimento de obrigações
originariamente estabelecidas no SFH e a sua extinção. Em particular, o tratamento
legal da novação dos débitos do Fundo de Compensação de Variações Salariais
para com as instituições financiadoras, prevista na Lei n. 10.150, de 2001, deve ter
todos os seus aspectos esclarecidos, extirpando-se, assim, questionamentos que
impeçam a resolução de pendências que se alongam por anos. Essa é a missão
pelo dispositivo que acrescenta parágrafo ao art. 3º da citada Lei, de modo a regular
a compensação de débitos e créditos das instituições financiadoras junto ao FCVS,
notadamente quando se trate da apuração de débitos de instituições que cederam a
outrem seus créditos.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. A Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 3º ...........................................................................
.........................................................................................................
§ 16 A instrução do processo de novação de créditos não
será interrompida, caso as instituições financeiras cedentes em regular
funcionamento firmem declaração de responsabilidade quanto aos
débitos previstos nos §§ 14 e 15, sendo os referidos débitos, depois de
apurados, debitados automaticamente na reserva bancária da
instituição financeira e transferidos imediatamente para o Tesouro
Nacional. ” (NR)
JUSTIFICAÇÃO

Estamos propondo a inclusão desse dispositivo na Lei nº
10.150, de 21 de dezembro de 2000, para melhor reger a novação de créditos nela
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trazida. A disciplina de débitos e créditos remanescentes da estrutura legal montada
para amparar o funcionamento do Sistema Financeiro de Habitação é tema a
merecer atenção especial. A existência de dúvidas quanto às relações jurídicas
firmadas sob tal arcabouço jurídico pode despertar grave sensação de insegurança
jurídica, dado o longo período transcorrido entre o nascimento de obrigações
originariamente estabelecidas no SFH e a sua extinção. Em particular, o tratamento
legal da novação dos débitos do Fundo de Compensação de Variações Salariais
para com as instituições financiadoras, prevista na Lei n. 10.150, de 2001, deve ter
todos os seus aspectos esclarecidos, extirpando-se, assim, questionamentos que
impeçam a resolução de pendências que se alongam por anos. Essa é a missão
pelo dispositivo que acrescenta parágrafo ao art. 3º da citada Lei, de modo a regular
a compensação de débitos e créditos das instituições financiadoras junto ao FCVS,
notadamente quando se trate da apuração de débitos de instituições que cederam a
outrem seus créditos.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. O Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 17. .........................................................................
.........................................................................................................
§ 4º Os lucros obtidos por instituição financeira serão
oferecidos à tributação, quando se tratar de instituição controlada por
holding financeira de propósito específico, deduzidos os juros e
outros encargos associados ao empréstimo contraído pelo controlador
com destinação específica de aumento de capital para saneamento de
passivos e viabilização de planos de negócios desenvolvidos pela
instituição financeira adquirida, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido de
que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, mediante ajuste
na Parte A do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.
§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, os juros e outros
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encargos associados ao empréstimo deverão ser contabilizados pela
holding financeira de propósito especifico como custo de aquisição da
instituição financeira receptora dos recursos captados mediante o
empréstimo. ” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Estamos propondo essa emenda como medida de adequação
contábil incentivadora de operações societárias entre entidades financeiras, a
previsão da possibilidade de exclusão dos gastos com os juros e encargos
associados a empréstimo contraído por holding financeira de propósito específico
obtido com o fito de aumentar o capital para sanear passivo e viabilizar plano de
negócios para instituição financeira adquirida, da base de cálculo da contribuição
social sobre lucro líquido e da determinação do lucro real. No mesmo sentido segue
a previsão de contabilização dos referidos encargos do empréstimo como custo de
aquisição, pela holding financeira, da instituição financeira receptora dos recursos
obtidos.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. A Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 23-A. Para efeito de interpretação do disposto no art.
3º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e nos §§ 1º e 2º do art.
23 desta Lei, a incorporação de ações ou quotas nas operações de
integralização de capital, considerando sua natureza de permuta,
somente se sujeita à apuração do ganho de capital, nas hipóteses de a
pessoa física subscritora:
I – optar por lançar, em sua declaração de bens, as ações ou
quotas recebidas por valor superior ao das ações ou quotas
transferidas a título de integralização; ou
II – receber torna, assim entendida como a percepção
adicional de qualquer valor, em espécie, bens ou direitos distintos das
ações ou quotas representativas do capital da pessoa jurídica objeto da
integralização.
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§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, o ganho de capital
será apurado apenas em relação à torna.
§ 2º A condição de permuta não se altera ainda que o valor
pelo qual as ações ou quotas entregues pela pessoa física tenham
ingressado no patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência da
avaliação estabelecida pela legislação societária, por valor superior ao
constante da declaração de bens da pessoa física.
§ 3º O registro de ágio, pela pessoa jurídica objeto da
integralização, em relação às operações realizadas pela pessoa física
na forma deste artigo, permanece sujeito à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, especialmente em relação à sua amortização e
dedutibilidade, por ser desvinculado do tratamento tributário aplicável
à pessoa física integralizadora.”

JUSTIFICAÇÃO

Com o objetivo de esclarecer a interpretação normativa
adequada referente à apuração de ganho de capital de pessoa física, quando há
integralização de capital mediante incorporação de ações ou quotas, estamos
apresentando a seguinte emenda. Dessa forma, fica nítida a distinção contábil dos
valores escriturados pela pessoa jurídica em relação ao valor lançado pela pessoa
física em sua declaração de bens, aplicando-se a cada pessoa o regime tributário
cabível.
Nas

últimas

duas

décadas,

graças,

principalmente,

à

estabilidade econômica alcançada pelo Brasil e à consequente melhoria do
ambiente de negócios para as empresas nacionais, diversas operações de
reorganização societária resultaram na formação de conglomerados empresariais
fortalecidos e eficientes, gerando, inclusive, maior contribuição aos cofres públicos.
Tal evolução implicou profunda revisão no modelo de gestão empresarial no País,
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impondo o profissionalismo e a concentração decisória, mas descentralizando e
especializando as atividades fins, mediante, principalmente, a instituição de
holdings, fazendo de nossas empresas organismos mais consistentes para o
enfrentamento da forte concorrência de uma economia globalizada e competitiva.
Em muitos casos, para a efetivação das reorganizações societárias, especialmente
nas incorporações de empresas, fez-se necessário que pessoas físicas, na maioria
das vezes de famílias de empreendedores históricos do Brasil, detentoras de
significativas participações societárias nas empresas envolvidas no processo, se
vissem na contingência de, até para salvaguardar seu patrimônio, integralizar o
capital de outras empresas, mediante o aporte de suas participações. O art. 23 da
Lei nº 9.249, de 1995, guarda perfeita consonância com uma correta política de
estímulo à capitalização das empresas nacionais, dando-lhe o correto tratamento de
permuta. Porém, diante da intensidade das operações, do elevado porte das
empresas e das grandes quantias envolvidas acabaram por despertar a atenção da
RFB, que desencadeou diversas ações de fiscalização, das quais resultaram
autuações que envolvem valores simplesmente impagáveis sob o argumento de um
pretenso ganho de capital. Assim, para preservar os legítimos interesses da
Administração Tributária Federal, bem como fornecer a segurança jurídica
necessária aos contribuintes, a presente proposta elucida as situações pelas quais
se faz a adequada apuração do ganho de capital de pessoa física nas hipóteses do
art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, combinado com o que dispõe a Lei nº 7.713, de
1988.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Lei Art. XXº A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo
à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real ou do lucro presumido, desde que seja
registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada
para:
...............................................................................................” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Estamos propondo essa emenda para que às pessoas
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jurídicas sujeitas à apuração por lucro presumido a extensão do método contábil de
não se computarem na apuração do lucro as subvenções para investimento
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, bem como as doações feitas pelo poder público. Com a medida,
pretende-se apenas estipular método contábil único sobre o assunto, deferindo o
tratamento isonômico apropriado.
Ainda, convém sugerir a possibilidade de ressarcimento, em
dinheiro, de pessoa jurídica que tenha saldo de crédito presumido relacionado a
despesas e encargos com a produção e comercialização de leite, em virtude da
enorme dificuldade que pessoas jurídicas de menor porte têm em compensá-lo.
Nossa proposta condiciona o creditamento majorado ao atendimento a requisitos de
investimento segundo projeto de investimento aprovado pelo Poder Executivo.
Ressaltamos que não haverá impacto financeiro e orçamentário com a medida,
apenas a facilitação do exercício do direito e da recuperação de créditos já
existentes.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 683/2015
Autor

Deputado MANOEL JUNIOR
1. ____ Supressiva

PMDB

2.____ Substitutiva

3. ____Modificativa

Partido

4. __X__Aditiva

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. Fica autorizada a concessão de subvenção com a finalidade
de promover a equalização de juros para as empresas industriais exportadoras,
visando a manter a competitividade da indústria de exportação brasileira de
produtos manufaturados, que necessitam de capital intensivo.
§ 1º Somente poderão se habilitar à subvenção as empresas
industriais, predominantemente exportadoras, com, no mínimo, 80% (oitenta
por cento) de exportação da sua produção total e cujo faturamento anual seja de,
no máximo, 70% (setenta por cento) do seu ativo permanente.
§ 2º A referida subvenção limitar-se-á à diferença convertida em reais
entre os juros pagos e a taxa LIBOR interbancária, quando o financiamento for
em moeda estrangeira, ou a diferença entre os juros pagos e a taxa TJLP,
quando o financiamento for em moeda nacional.
§ 3º Eventuais receitas financeiras, obtidas com aplicação de sobras
de caixa, serão deduzidas da subvenção na mesma razão do disposto no § 2º.
§ 4º Os custos incorridos com hedge cambial poderão ser computados
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na referida subvenção, limitados ao fluxo de pagamento de juros e amortizações
do exercício corrente.
§ 5º A subvenção de que trata este artigo não será computada na base
de cálculo da apuração do lucro real e nem base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, constituindo-se uma receita não tributável.
§ 6º O limite anual de dispêndio do Tesouro Nacional, para o
cumprimento do disposto neste artigo, será estabelecido pela Lei Orçamentária,
sendo que no exercício de 2015 será limitado a R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões) de reais.
§ 7º O Ministro de Estado da Fazenda editará regulamento definindo
os parâmetros e limites da respectiva subvenção, observados os parâmetros
estabelecidos neste artigo.
Art. xx. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 10-A. O empresário ou sociedade empresária que
pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial,
nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, poderão parcelar seus débitos com a União, inclusive os
constituídos posteriormente ao processamento da recuperação
judicial, em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas,
calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados
sobre o valor da dívida consolidada:
I – da 1ª à 24ª prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);
II – da 25ª à 48ª prestação: 0,7% (sete décimos por cento);
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III – da 49ª à 119ª prestação: 1,0% (um por cento); e
IV – 120ª prestação: saldo devedor remanescente.
..............................................................................” (NR)

JUSTIFICAÇÃO
A alteração proposta na presente Medida Provisória tem como objetivo o
desenvolvimento econômico do Brasil. Visa conceder incentivo, na forma de subvenção
econômica, para as empresas industriais exportadoras brasileiras, promovendo a equalização
de juros com o fim de garantir a competitividade. A modificação proposta é fundamental no
presente momento, uma vez que indústria apresenta quadro negativo. Os indicadores mostram
uma estagnação do setor industrial brasileiro, que vem apresentando taxas de crescimento
modestas e até negativas. Contribuem para isso os elevados custos dos insumos, como energia
elétrica e mão de obra, e a infraestrutura sabidamente deficiente no Brasil. Reverter o quadro é
urgente para arrecadação de impostos, manutenção de empregos e desenvolvimento do país. A
proposta também é relevante se consideramos os problemas do setor externo brasileiro. O
balanço de pagamentos do país tem se deteriorado de forma preocupante, com o aumento do
déficit em transações correntes, especialmente se tomado como proporção do PIB. Para isso,
tem contribuído a redução do saldo da balança comercial, com a expansão das importações
sem o correspondente incremento das exportações. O benefício será concedido às empresas
industriais, preponderantemente exportadoras, que tenham no mínimo 80% (oitenta por cento)
de exportação da sua produção total, e cujo faturamento anual seja de no máximo 70%
(setenta por cento) do seu ativo permanente. Garante-se, com isso, que o benefício seja
direcionado efetivamente a indústrias exportadoras, permitindo-lhes financiar-se a um custo
menor, mais próximo daqueles suportados por seus concorrentes estrangeiros. A emenda traz
outras salvaguardas para que o referido objetivo seja alcançado com o menor custo possível.
Em primeiro lugar, limita-se o montante da subvenção: quando se tratar de empréstimo
internacional, o limite será a diferença entre os juros pagos e a taxa LIBOR; quando nacional,
a diferença entre a taxa de juros e a TJLP. Além disso, eventuais receitas financeiras obtidas
com aplicação de sobras de caixa serão deduzidas da subvenção.
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Por outro lado, a subvenção não será considerada rendimento tributável
para fins de imposto de renda, nem integrará a base de cálculo da CSLL. Se não fosse assim, o
benefício terminaria por ser devolvido em parte para a própria Tesouro Nacional, responsável
pelo benefício, reduzindo-se seu alcance. Por fim, há um limite global para o benefício de R$
400.000.000,00 para 2015, suficiente para alcançar os resultados esperados, mas que não
coloca em risco a responsabilidade fiscal. Inclusive, sempre atento a seguir as normas legais,
ressalto que o recurso orçamentário para a presente medida se encontra no Orçamento da
União,

na

funcional

28.846.0909.00OB.0001,

ação

AUXÍLIO

À

CONTA

DE

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (LEIS NºS 10.438, DE 26/04/2002, E 12.783, DE
11/01/2013) – NACIONAL. Assim, a modificação proposta é relevante e oportuna tanto por
dinamizar a combalida indústria brasileira, quanto por promover uma melhoria das contas
externas do país.
Propomos alongar os prazos do refinanciamento de débitos tributários,
previsto na Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, das empresas em recuperação judicial, bem
como permitir a utilização de créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL para a quitação antecipada dos débitos parcelados. Muito embora a
reabertura dos programas de parcelamento de débitos federais previstos nas Leis nº 11.941, de
27 de maio de 2009 (“REFIS da Crise”), e nº 12.249, de 11 de junho de 2010 (“REFISAutarquias”), tenha representado importante medida para auxiliar a recuperação de empresas
em estado pré-falimentar, faz-se necessário o aperfeiçoamento desses programas, com o
alongamento dos prazos de refinanciamento para as empresas em recuperação judicial, de
forma a manter as empresas em operação e preservar a geração de empregos.
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PARLAMENTAR
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. Os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas de
contribuição social sobre o lucro líquido apurados por instituições financeiras
que tenham sido gerados antes ou durante o período em que elas estavam sob
intervenção ou liquidação extrajudicial, na forma da Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, ou sob regime de administração especial temporária, na forma
do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, ou, ainda, em processo de
saneamento conforme previsto no art. 5º da Lei nº 9.447, de 14 de março de
1997, podem ser compensados sem a limitação prevista pelos artigos 15 e 16 da
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, mesmo após a cessação dos referidos
regimes, de acordo com as alíquotas aplicáveis a cada pessoa jurídica.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às sociedades
empresárias que pleitearem ou tiverem deferido o processamento da
recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70, da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, até o trânsito em julgado da sentença disposta no art. 63 da
referida Lei.
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JUSTIFICAÇÃO
Apresentamos a seguinte Emenda para tornar mais favorável
ao empresário em recuperação judicial o parcelamento de dívidas com a Fazenda
Nacional.

Essa

modificação

segue

a

linha

de

entendimento

já

referida

anteriormente, de garantir condições mais favoráveis de retorno à atividade
econômica às empresas em recuperação judicial. Enfocamos que os beneficiários
dessa proposta extrapolam a sociedade empresária que venha a aderir ao
parcelamento. Usufruirão da medida os trabalhadores, que verão seus empregos
mantidos, e a própria Fazenda Nacional, que potencializará sua arrecadação, uma
vez que haverá melhores condições de a empresa se manter ativa e contribuinte.
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Autor
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. O empresário ou sociedade empresária que pleitear ou tiver
deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e
70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que tenham protocolizado
tempestivamente requerimento de adesão ao benefício previsto no artigo 2º da
Lei nº 12.996, de 18 de junho de 2014, e que tenham sido excluídas do referido
programa pelo inadimplemento das antecipações exigidas pelo § 2º do artigo 2º
da mesma Lei poderão utilizar-se dos prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa para pagamento destes valores, sem prejuízo da sua utilização para
quitação antecipada.
Parágrafo único. O pagamento das antecipações previstas no § 2º do
art. 2º da Lei nº 12.996, de 2014, nos termos do caput, restabelece a adesão ao
parcelamento respectivo.

JUSTIFICAÇÃO
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Estamos apresentando essa emenda para tornar mais
favorável ao empresário em recuperação judicial o parcelamento de dívidas com a
Fazenda Nacional. Essa modificação segue a linha de entendimento já referida
anteriormente, de garantir condições mais favoráveis de retorno à atividade
econômica às empresas em recuperação judicial. Enfocamos que os beneficiários
dessa proposta extrapolam a sociedade empresária que venha a aderir ao
parcelamento. Usufruirão da medida os trabalhadores, que verão seus empregos
mantidos, e a própria Fazenda Nacional, que potencializará sua arrecadação, uma
vez que haverá melhores condições de a empresa se manter ativa e contribuinte.
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:

Art. xx. A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
“Art. 22. ........................................................................
.........................................................................................................
§ 8º Caso a pessoa jurídica a que se refere o caput esteja
habilitada em programa de parcelamento incentivado de que tratam as
Leis nº 9.964, de 10 de abril de 2000; nº 10.684, de 30 de maio de
2003; nº 11.941, de 27 de maio de 2009; nº 12.973, de 13 de maio de
2014; nº 12.996, de 18 de junho de 2014; e nº 13.043, de 13 de
novembro de 2014; e a Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de
2006; na análise de deferimento dos créditos resultantes de que trata
este artigo, é vedada a compensação de ofício em relação às parcelas
vincendas, referentes a créditos com exigibilidade suspensa.” (NR)
JUSTIFICAÇÃO
Estamos propondo a seguinte emenda, em virtude de nossa
preocupação com a efetividade da reinstituição do programa de incentivo à
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exportação REINTEGRA, propomos a vedação à compensação de ofício dos
créditos a serem recebidos pelo programa em face de dívidas tributárias parceladas.
Entendemos que se a empresa está cumprindo tempestivamente com suas
obrigações tributárias parceladas, não há porque a Receita Federal atropelar o
contrato de parcelamento firmado e promover de ofício a compensação, lançando
mão dos créditos que seriam recebidos pelo REINTEGRA. Não há prejuízo algum à
arrecadação financeira; apenas serão respeitados os prazos para o cumprimento
das obrigações tributárias determinados pelo parcelamento.
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Rio Grande do Sul

Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão

Ceará
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba

Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Pará

Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo

Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**
(S)

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
S/Partido - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTB - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2011/2019

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

**: Período 2015/2023

Amazonas
Bloco-PMDB - Sandra Braga* (S)
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Bloco-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio do Amaral*
Bloco-PMDB - Waldemir Moka*
Bloco-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PDT - Cristovam Buarque*
Bloco-PSD - Hélio José* (S)
Bloco-PDT - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Ivo Cassol*
Bloco-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PT - Donizeti Nogueira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-PSOL - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
Bloco-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
Bloco de Apoio ao Governo - 24
PT-13 / PDT-6 / PP-5

Acir Gurgacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RO
Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RS
Angela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RR
Benedito de Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AL
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / PI
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / DF
Delcídio do Amaral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / MS
Donizeti Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / TO
Fátima Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RN
Gladson Cameli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AC
Gleisi Hoffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PR
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PE
Ivo Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RO
Jorge Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / AC
José Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / CE
Lasier Martins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RS
Lindbergh Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RJ
Paulo Paim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RS
Paulo Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PA
Regina Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PI
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / DF
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RR
Walter Pinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / BA
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / MG
Bloco da Maioria - 21
PMDB-17 / PSD-4

Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MA
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / CE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RN
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / DF
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PA
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PB
Omar Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AM
Otto Alencar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / BA
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PB
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / AL
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / ES
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RR
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / ES
Sandra Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / AM
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MS
Bloco Parlamentar da Oposição - 16
PSDB-11 / DEM-5

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Aloysio Nunes Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PR
Antonio Anastasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Ataídes Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / TO
Cássio Cunha Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PB
Dalirio Beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
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Davi Alcolumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / AP
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PA
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / RN
José Serra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Maria do Carmo Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / SE
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Bloco Parlamentar União e Força - 9
PTB-3 / PR-4 / PSC-1 / PRB-1

Blairo Maggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Douglas Cintra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Eduardo Amorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / SE
Elmano Férrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PI
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / AL
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Marcelo Crivella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia - 9
PSB-6 / PPS-1 / PSOL-1 / PCdoB-1

Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / PE
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / MT
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSOL / AP
Roberto Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / MA
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / RJ
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM
S/Partido - 2
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP
Bloco de Apoio ao Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bloco da Maioria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bloco Parlamentar da Oposição. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bloco Parlamentar União e Força. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia. . . . . . . . . 9
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por ordem alfabética)
Acir Gurgacz** (Bloco-PDT-RO)
Aécio Neves* (Bloco-PSDB-MG)
Aloysio Nunes Ferreira* (Bloco-PSDB-SP)
Alvaro Dias** (Bloco-PSDB-PR)
Ana Amélia* (Bloco-PP-RS)
Angela Portela* (Bloco-PT-RR)
Antonio Anastasia** (Bloco-PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares* (Bloco-PSB-SE)
Ataídes Oliveira* (Bloco-PSDB-TO)
Benedito de Lira* (Bloco-PP-AL)
Blairo Maggi* (Bloco-PR-MT)
Cássio Cunha Lima* (Bloco-PSDB-PB)
Ciro Nogueira* (Bloco-PP-PI)
Cristovam Buarque* (Bloco-PDT-DF)
Dalirio Beber* (Bloco-PSDB-SC)
Dário Berger** (Bloco-PMDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Delcídio do Amaral* (Bloco-PT-MS)
Donizeti Nogueira** (Bloco-PT-TO)
Douglas Cintra* (Bloco-PTB-PE)
Edison Lobão* (Bloco-PMDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSC-SE)
Elmano Férrer** (Bloco-PTB-PI)
Eunício Oliveira* (Bloco-PMDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (Bloco-PSB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTB-AL)

Flexa Ribeiro* (Bloco-PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho* (Bloco-PMDB-RN)
Gladson Cameli** (Bloco-PP-AC)
Gleisi Hoffmann* (Bloco-PT-PR)
Hélio José* (Bloco-PSD-DF)
Humberto Costa* (Bloco-PT-PE)
Ivo Cassol* (Bloco-PP-RO)
Jader Barbalho* (Bloco-PMDB-PA)
João Alberto Souza* (Bloco-PMDB-MA)
João Capiberibe* (Bloco-PSB-AP)
Jorge Viana* (Bloco-PT-AC)
José Agripino* (Bloco-DEM-RN)
José Maranhão** (Bloco-PMDB-PB)
José Medeiros* (Bloco-PPS-MT)
José Pimentel* (Bloco-PT-CE)
José Serra** (Bloco-PSDB-SP)
Lasier Martins** (Bloco-PDT-RS)
Lídice da Mata* (Bloco-PSB-BA)
Lindbergh Farias* (Bloco-PT-RJ)
Lúcia Vânia* (S/Partido-GO)
Magno Malta* (Bloco-PR-ES)
Marcelo Crivella* (Bloco-PRB-RJ)
Maria do Carmo Alves** (Bloco-DEM-SE)
Marta Suplicy* (S/Partido-SP)
Omar Aziz** (Bloco-PSD-AM)
Otto Alencar** (Bloco-PSD-BA)
Paulo Bauer* (Bloco-PSDB-SC)

Mandatos

*: Período 2011/2019
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**: Período 2015/2023

Paulo Paim* (Bloco-PT-RS)
Paulo Rocha** (Bloco-PT-PA)
Raimundo Lira* (Bloco-PMDB-PB)
Randolfe Rodrigues* (Bloco-PSOL-AP)
Regina Sousa* (Bloco-PT-PI)
Reguffe** (Bloco-PDT-DF)
Renan Calheiros* (Bloco-PMDB-AL)
Ricardo Ferraço* (Bloco-PMDB-ES)
Roberto Requião* (Bloco-PMDB-PR)
Roberto Rocha** (Bloco-PSB-MA)
Romário** (Bloco-PSB-RJ)
Romero Jucá* (Bloco-PMDB-RR)
Ronaldo Caiado** (Bloco-DEM-GO)
Rose de Freitas** (Bloco-PMDB-ES)
Sandra Braga* (Bloco-PMDB-AM)
Sérgio Petecão* (Bloco-PSD-AC)
Simone Tebet** (Bloco-PMDB-MS)
Tasso Jereissati** (Bloco-PSDB-CE)
Telmário Mota** (Bloco-PDT-RR)
Valdir Raupp* (Bloco-PMDB-RO)
Vanessa Grazziotin* (Bloco-PCdoB-AM)
Vicentinho Alves* (Bloco-PR-TO)
Waldemir Moka* (Bloco-PMDB-MS)
Walter Pinheiro* (Bloco-PT-BA)
Wellington Fagundes** (Bloco-PR-MT)
Wilder Morais* (Bloco-DEM-GO)
Zeze Perrella* (Bloco-PDT-MG)
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COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL
PRESIDENTE
Renan Calheiros - (PMDB-AL)

1º VICE-PRESIDENTE
Jorge Viana - (PT-AC)

2º VICE-PRESIDENTE
Romero Jucá - (PMDB-RR)

1º SECRETÁRIO
Vicentinho Alves - (PR-TO)

2º SECRETÁRIO
Zeze Perrella - (PDT-MG)

3º SECRETÁRIO
Gladson Cameli - (PP-AC)

4ª SECRETÁRIA
Angela Portela - (PT-RR)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Sérgio Petecão - (PSD-AC)
2º João Alberto Souza - (PMDB-MA)
3º Elmano Férrer - (PTB-PI)
4º Douglas Cintra - (PTB-PE)
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LIDERANÇAS
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PP) - 24
Líder
Humberto Costa - PT

(22,28)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (3,37)
Benedito de Lira (16,18,44)
Walter Pinheiro (31,36,43)
Telmário Mota (4,38,42)
Regina Sousa (41)

....................

Bloco da Maioria
(PMDB/PSD) - 21

Bloco Parlamentar da Oposição
(PSDB/DEM) - 16
Líder
Alvaro Dias - PSDB

....................
Líder do PMDB - 17
Líder do PSD - 4
Omar Aziz

(13)

Vice-Líder do PSD
Sérgio Petecão (12)

....................

Líder do PSDB - 11
Cássio Cunha Lima

Líder do PT - 13
Humberto Costa

(17)

Vice-Líderes do PSDB
Paulo Bauer (23)
Aloysio Nunes Ferreira (40)

(22,28)

Vice-Líderes do PT
Paulo Rocha (32)
Walter Pinheiro (31,36,43)
Lindbergh Farias (30)
Fátima Bezerra (34)

Líder do DEM - 5
Ronaldo Caiado

(6)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (39)

Líder do PDT - 6
Acir Gurgacz

(20)

Vice-Líderes
Ataídes Oliveira (33)
Wilder Morais (46)
Antonio Anastasia (47)

(3,37)

Vice-Líder do PDT
Telmário Mota (4,38,42)
Líder do PP - 5
Benedito de Lira (16,18,44)
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(PSB/PPS/PSOL/PCdoB) - 9
Líder
Lídice da Mata - PSB

(11,25)

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PRB) - 9
Líder
Fernando Collor - PTB

(5,10)

Vice-Líderes
José Medeiros (15,19,29)
Vanessa Grazziotin (21,26)
Randolfe Rodrigues (24,27)

Vice-Líderes
Blairo Maggi (9)
Eduardo Amorim (8)
Marcelo Crivella (2,7)

Líder do PSB - 6

Líder do PTB - 3

....................

João Capiberibe

(1,14)

Vice-Líder do PSB
Roberto Rocha (45)
Líder do PPS - 1
José Medeiros

(15,19,29)

Líder do PSOL - 1
Randolfe Rodrigues

(24,27)

Líder do PCdoB - 1
Vanessa Grazziotin

Governo
Líder
Delcídio do Amaral - PT

(48)

....................

Fernando Collor

(5,10)

Líder do PR - 4
Blairo Maggi

(9)

Líder do PSC - 1
Eduardo Amorim

(8)

Líder do PRB - 1
Marcelo Crivella

(2,7)

(21,26)

Notas:
1. Em 01.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado líder do PSB (Of. 8/2015-GLPSB)
2. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado líder do PRB (Of. 2/2015-BLUFOR).
3. Em 01.02.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
4. Em 01.02.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
5. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
6. Em 01.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. s/n-2015/DEM).
7. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
8. Em 01.02.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
9. Em 01.02.2015, o senador Blairo Maggi foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
10. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTB (Of. 1/2015-GLPTB).
11. Em 03.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
Democracia Participativa).
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12. Em 03.02.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado vice-líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
13. Em 03.02.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
14. Em 03.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
15. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
16. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
17. Em 03.02.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado líder do PSDB (Of. s/n GLPSDB).
18. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. s/n GSCN).,
19. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado líder do PPS (Of.18/2015-GSJMEDEI).
20. Em 04.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (expediente s/n).
21. Em 04.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada líder do PCdoB (Of. 1/2015-GLPCdoB).
22. Em 04.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do PT (Of. 2/2015-GLDPT).
23. Em 10.02.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado 1º vice-líder do PSDB (Of. 12/15 GLPSDB).
24. Em 11.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder do PSOL (Of. 3/2015/GSRROD).
25. Em 24.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD);
26. Em 24.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
27. Em 24.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
28. Em 24.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 02/2015-GLDBAG).
29. Em 24.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
30. Em 03.03.2015, o Senador Lindbergh Farias foi designado 3º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
31. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
32. Em 03.03.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
33. Em 03.03.2015, o Senador Ataídes Oliveira foi designado vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar da
Oposição).
34. Em 03.03.2015, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 4ª vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
35. Em 03.03.2015, o Senador José Pimentel foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
36. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
37. Em 03.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
38. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
39. Em 04.03.2015, o Senador José Agripino foi designado vice-líder do DEM (Of. 007/2015-GLDEM).
40. Em 06.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 52/2015-GLPSDB).
41. Em 17.03.2015, a Senadora Regina Souza foi desiganda 5ª Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 32/2015-GLDBAG).
42. Em 17.03.2015, o Senador Telmário Mota foi desigando 4º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador José Pimentel
(Of. 32/2015-GLDBAG).
43. Em 17.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi desigando 3º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Telmário
Mota (Of. 32/2015-GLDBAG).
44. Em 17.03.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando 2º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Walter
Pinheiro (Of. 32/2015-GLDBAG).
45. Em 25.03.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 30/2015-GLPSB)
46. Em 07.04.2015, o Senador Wilder Morais foi designado segundo Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
da Oposição).
47. Em 07.04.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado terceiro Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar da Oposição).
48. Em 28.04.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado Líder do Governo (Msg. 120/2015).
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA
DO CÓDIGO COMERCIAL (ART. 374-RISF)

Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013, que reforma o Código Comercial.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 3303-3492
E-mail: coceti@senado.leg.br
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2) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA AVALIAÇÃO DA
APLICAÇÃO DO ECA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Agosto de 2015

Finalidade: Avaliar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos Estados e
Municípios.
Requerimento nº 700, de 2015
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA TRATAR DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERTINENTES À
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
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Finalidade: Visitar a Casa Civil e tratar sobre a situação atual das agências reguladoras pertinentes à
Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Requerimento nº 231, de 2015
Número de membros: 3
MEMBROS
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO
DAS OBRAS DA TRANSPOSIÇÃO E REVITALIZAÇÃO
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Finalidade: Acompanhar, no prazo de doze meses, todos os atos, fatos relevantes, normas e
procedimentos referentes às obras da Transposição e do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco.
Requerimento nº 40, de 2015
Número de membros: 6 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)

(1)

Designação: 07/04/2015
Instalação: 15/04/2015
Prazo final: 22/12/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PP)
Senador Humberto Costa (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Bloco da Maioria (PMDB, PSD)
Senador Raimundo Lira (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB, DEM)
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PSOL, PCdoB)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força (PR, PTB, PSC, PRB)
Senador Elmano Férrer (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Notas:
*. Em 07.04.2015, os Senadores Humberto Costa e Benedito de Lira foram designados membros titulares; e os Senadores José Pimentel e Fátima
Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. 55/2015-GLDBAG).
**. Em 07.04.2015, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, para compor a Comissão (Of. 27/2015-BLUFOR).
***. Em 07.04.2015, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular e a Senadora Lídice da Mata, como membro suplente, pelo
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Of. 37/2015-GLBSD).
****. Em 07.04.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição para compor a Comissão (Of.
91/2015-GLPSDB).
*****. Em 07.04.2015, o Senador Raimundo Lira foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 102/2015GLPMDB).
1. Em 15.04.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Raimundo Lira e o Senador Humberto Costa, respectivamente, Presidente e Relator deste
Colegiado (Memo. 1/2015 - CTBHSF).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33035492
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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Finalidade: Traçar diagnóstico da atual crise hídrica brasileira e de suas consequências e, assim, propor
soluções eficazes, prazo de noventa dias.
Requerimento nº 44, de 2015
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
TITULARES
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6) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA PROCEDER
DILIGÊNCIAS NAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA BR-364

Finalidade: Proceder diligências nas obras de restauração da BR-364, no dia 07 de maio de 2015,
visando tratar da qualidade dos serviços executados sob responsabilidade do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNTI.
Requerimento nº 419, de 2015
MEMBROS
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7) COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE CÓDIGO ELEITORAL

Finalidade: Estudar a legislação eleitoral brasileira e proceder a um exame crítico dos aspectos jurídicos
do sistema eleitoral e do procedimento eleitoral adotado pelo Brasil e a elaborar, no prazo de cento e
oitenta dias contados da data de sua instalação, anteprojeto de Código Eleitoral, que contemple, inclusive,
a legislação correlata passível de codificação.
(Ato do Presidente nº 192, de 2010)
Número de membros: 23
PRESIDENTE: José Antonio Dias Toffoli

MEMBROS

Instalação: 07/07/2010
Prazo final prorrogado: 19/12/2014
Prazo final prorrogado: 19/06/2015

Admar Gonzaga Neto
Arnaldo Versiani Leite Soares
Carlos Caputo Bastos
Carlos Mário da Silva Velloso
Edson de Resende Castro
Fernando Neves da Silva
Hamilton Carvalhido
Joelson Costa Dias
José Antonio Dias Toffoli
José Eliton de Figuerêdo Júnior
Luciana Müller Chaves
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho
Márcio Silva
Marcus Vinicius Furtado Coelho
Roberto Monteiro Gurgel Santos
Raimundo Cezar Britto
Torquato Lorena Jardim
Geraldo Agosti Filho
José Rollemberg Leite Neto
Walter de Almeida Guilherme
Roberto Carvalho Velloso
Henrique Neves da Silva
Ezikelly Silva Barros
Notas:
*. Em 22.6.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 200, de 2010, que amplia para 20 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica os senhores
Geraldo Agosti Filho, José Rollemberg Leite Neto e Walter de Almeida Guilherme para comporem o colegiado.
**. Em 19.8.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 278, de 2010, que amplia para 21 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Roberto Carvalho Velloso para compor o colegiado.
***. Em 16.12.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 329, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 120 dias.
****. Em 18.04.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 88, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de setembro de 2011.
*****. Em 17.6.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 136, de 2011, que amplia para 22 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Henrique Neves da Silva para compor o colegiado.
******. Em 15.09.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 182, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de dezembro de 2011.
*******. Em 15.12.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 202, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de março de 2012.
********. Em 30.03.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2012.
*********. Em 20.06.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 19, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de outubro de 2012.
**********. Em 01.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 31, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 28 de fevereiro de
2013.
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***********. Em 19.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 34, de 2012, que amplia para 23 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica a
senhora Ezikelly Silva Barros para compor o colegiado.
************. Em 21.02.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 5, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2013.
*************. Em 28.06.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 26, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de dezembro
de 2013.
**************. Em 19.12.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 54, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de junho de
2014.
***************. Em 15.07.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2014, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 19 de dezembro
de 2014.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 33021176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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8) COMISSÃO ESPECIAL PARA O
APRIMORAMENTO DO PACTO FEDERATIVO

Finalidade: Debater e propor soluções para o aprimoramento do Pacto Federativo.
(Ato do Presidente nº 8, de 2015)
Número de membros: 18

PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
RELATOR: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

MEMBROS

Designação: 26/05/2015
Instalação: 27/05/2015
Prazo final: 25/08/2015

Senadora Ana Amélia (PP)
Senador Antonio Anastasia (PSDB)
Senador Cristovam Buarque (PDT)
Senador Eduardo Amorim (PSC)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)
Senador José Serra (PSDB)
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)
Senadora Marta Suplicy (S/Partido)
Senador Omar Aziz (PSD)
Senador Romero Jucá (PMDB)
Senador Ronaldo Caiado (DEM)
Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Waldemir Moka (PMDB)
Senador Walter Pinheiro (PT)
Senador Blairo Maggi (PR)
Senador Roberto Rocha (PSB)
Senador Donizeti Nogueira (PT)
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 8, de 26 de maio de 2015, fixa em 15 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Senadores Ana
Amélia, Antonio Anastasia, Cristovam Buarque, Eduardo Amorim, Fernando Bezerra Coelho, José Serra, Lindbergh Farias, Lúcia Vânia, Marta
Suplicy, Omar Aziz, Romero Jucá, Ronaldo Caiado, Simone Tebet, Waldemir Moka e Walter Pinheiro para compor a Comissão, indicando também
os Senadores Walter Pinheiro, Simone Tebet e Fernando Bezerra Coelho para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente, Vice-Presidente e
Relator do Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 10, 28 de maio de 2015, fixou em 17 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Senadores Blairo
Maggi e Roberto Rocha para compor a Comissão.
***. O Ato do Presidente nº 14, 25 de junho de 2015, fixou em 18 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando o Senador Donizeti
Nogueira para compor a Comissão.

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 33033508
E-mail: coceti@senado.gov.br
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9) COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO PLS Nº 131, DE 2015

Finalidade: Analisar o Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2015.
Ato do Presidente nº 20, de 2015
Número de membros: 27

PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)
MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PP)
Senador Humberto Costa (PT)
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senadora Fátima Bezerra (PT)
Senador Cristovam Buarque (PDT)
Senador Telmário Mota (PDT)
Senador Benedito de Lira (PP)
Senador Ciro Nogueira (PP)

Bloco da Maioria (PMDB, PSD)
Senador Eunício Oliveira (PMDB)
Senador Edison Lobão (PMDB)
Senador Roberto Requião (PMDB)
Senador Raimundo Lira (PMDB)
Senador Ricardo Ferraço (PMDB)
Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Otto Alencar (PSD)

Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB, DEM)
Senador Dalirio Beber (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)
Senador José Serra (PSDB)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Senador Ronaldo Caiado (DEM)
Senador Wilder Morais (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PSOL, PCdoB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força (PR, PTB, PSC, PRB)
Senador Marcelo Crivella (PRB)
Senador Blairo Maggi (PR)
Senador Fernando Collor (PTB)
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 20, de 14 de julho de 2015, fixa em 27 o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores
Humberto Costa, Lindbergh Farias, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque, Telmário Mota, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Eunício Oliveira, Edison
Lobão, Roberto Requião, Raimundo Lira, Ricardo Ferraço, Simone Tebet, Otto Alencar, Dalirio Beber, Flexa Ribeiro, José Serra, Tasso Jereissati,
Ronaldo Caiado, Wilder Morais, Antonio Carlos Valadares, Vanessa Grazziotin, José Medeiros, Marcelo Crivella, Blairo Maggi, Fernando Collor para
compor a Comissão, indicando ainda o Senador Otto Alencar para presidir o Colegiado.
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10) COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE REFORMA
DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA

Finalidade: Elaborar anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Ato do Presidente nº 11, de 2015)
Número de membros: 24
PRESIDENTE: Georges de Moura Ferreira
RELATORA: Maria Helena Fonseca de Souza Rolim

MEMBROS

Designação: 16/06/2015
Instalação: 16/06/2015
Prazo final: 12/12/2015

Georges de Moura Ferreira
Donizeti de Andrade
Respício Antônio do Espírito Santo Júnior
Maria Helena Fonseca de Souza Rolim
Dorieldo Luiz dos Prazeres
Antônio Ivaldo Machado de Andrade
Celso Faria de Souza
Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira
Tercio Ivan de Barros
Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira
Kerlington Pimentel de Freitas
Ronei Saggioro Glanzmann
Ricardo Bisinotto Catanant
Thiago Pereira Pedroso
Roberto José Silveira Honorato
Claudio Jorge Pinto Alves
Eduardo Sanovicz
Milton Arantes Costa
Ricardo Nogueira da Silva
José Adriano Castanho Ferreira
Ricardo Bernardi
Fernando Silva Alves de Camargo
Carlos Ebner
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 11, de 16 de junho de 2015, fixa em 17 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Especialistas
Georges de Moura Ferreira, Donizeti de Andrade, Respício Antônio do Espírito Santo Júnior, Maria Helena Fonseca de Souza Rolim, Dorieldo Luiz
dos Prazeres, Antônio Ivaldo, Celso Faria de Souza, Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira, Tercio Ivan de Barros, Rinaldo Mouzalas de Souza e
Silva, Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira, Kerlington Pimentel de Freitas, Ronei Saggioro Glanzmann, Ricardo Bisinotto Catanant, Thiago Pereira
Pedroso, Roberto José Silveira Honorato, Claudio Jorge Pinto Alves para compor a Comissão, indicando também os Especialistas Georges de Moura
Ferreira e Maria Helena Fonseca de Souza Rolim para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente e Relatora do Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 16, de 25 de junho de 2015, fixa em 24 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Especialistas
Eduardo Sanovicz, Milton Arantes Costa, Ricardo Nogueira da Silva, José Adriano Castanho Ferreira, Ricardo Bernardi, Fernando Silva Alves de
Camargo e Carlos Ebner para compor a Comissão.

Secretário(a): Eduardo do Lago de Sá - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 3303 3511
E-mail: coceti@senado.leg.br
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11) COMISSÃO DA REFORMA POLÍTICA DO SENADO FEDERAL

Finalidade: Destinada a sistematizar as proposições legislativas afetas ao tema da Reforma Política.
Ato do Presidente nº 12, de 2015
Número de membros: 29 titulares e 29 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Designação: 17/06/2015
Instalação: 23/06/2015
Prazo final prorrogado: 03/10/2015

TITULARES
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Humberto Costa (PT)
Senadora Fátima Bezerra (PT)

SUPLENTES
1. Senador Walter Pinheiro (PT)
2. Senador Donizeti Nogueira (PT)

(3)

(1,3)

3. Senador Elmano Férrer (PTB)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

4. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Reguffe (PDT)

5. Senador Telmário Mota (PDT)

(1)

Senador Lasier Martins (PDT)

6. Senador Gladson Cameli (PP)

Senador Ivo Cassol (PP)

7.

Senador Benedito de Lira (PP)

8.

Senador Eunício Oliveira (PMDB)

9.

Senador Otto Alencar (PSD)

10.

Senador Romero Jucá (PMDB)

11.

Senadora Simone Tebet (PMDB)

12.

Senador Jader Barbalho (PMDB)

13.

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

14.

Senador Edison Lobão (PMDB)

15.

Senadora Sandra Braga (PMDB)

16.

Senador José Agripino (DEM)

17.

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

18.

Senador Aécio Neves (PSDB)

19.

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

20.

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

21.

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

22.

Senadora Lídice da Mata (PSB)

23.

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

24.

Senador Fernando Collor (PTB)

25.

Senador Marcelo Crivella (PRB)

26.

Senador Magno Malta (PR)

27.

Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

28.

Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

29.

(2)
(4)

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 12, de 17 de junho de 2015, fixa em 28 o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores
Humberto Costa, Paulo Rocha, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Walter Pinheiro, Lasier Martins, Ivo Cassol, Benedito de Lira, Eunício Oliveira,
Otto Alencar, Romero Jucá, Simone Tebet, Jader Barbalho, Garibaldi Alves Filho, Edison Lobão, Sandra Braga, José Agripino, Ronaldo Caiado,
Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Jereissati, Antonio Carlos Valadares, Lídice da Mata, Randolfe Rodrigues, Fernando Collor, Marcelo
Crivella, Magno Malta, Marta Suplicy para compor a Comissão.
**. O Ato do Presidente nº 13, de 18 de junho de 2015, fixa em 28 titulares e igual número de suplentes o quantitativo de membros da Comissão
Temporária, indicando os Senadores Jorge Viana, Humberto Costa, Paulo Rocha, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Lasier Martins, Ivo Cassol,
Benedito de Lira, Eunício Oliveira, Otto Alencar, Romero Jucá, Simone Tebet, Jader Barbalho, Garibaldi Alves Filho, Edison Lobão, Sandra
Braga, José Agripino, Ronaldo Caiado, Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Jereissati, Antonio Carlos Valadares, Lídice da Mata, Randolfe
Rodrigues, Fernando Collor, Marcelo Crivella, Magno Malta e Marta Suplicy, como membros titulares para compor a Comissão.
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***. O Ato do Presidente nº 13, de 18 de junho de 2015, indica também os Senadores Walter Pinheiro, Reguffe, Elmano Ferrer e Eduardo Amorim
como membros suplentes para compor a Comissão, estabelecendo que as demais indicações deverão ser realizadas pelas lideranças partidárias. Indica
ainda os Senadores Jorge Viana, Jader Barbalho e Romero Jucá como, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado.
****. O Ato do Presidente nº 15, de 25 de junho de 2015, prorroga até o dia 3 de outubro de 2015 o prazo para apresentação do relatório pela
Comissão Temporária e fixa em 29 titulares e igual número de suplentes o quantitativo de membros deste Colegiado, indicando, ainda, a Senadora
Lúcia Vânia como membro titular para compor a Comissão.
1. Em 23.06.2015, o Senador Reguffe é designado membro titular, em substituição à Senadora Fátima Bezerra, que passa à condição de suplente (Of.
80/2015-GLDBAG).
2. Em 23.06.2015, o Senador Telmário Mota é designado membro suplente (Of. 80/2015-GLDBAG).
3. Em 24.06.2015, o Senador Donizeti Nogueira é designado membro suplente, na vaga da Senadora Fátima Bezerra, que passa à condição de titular,
em substituição ao Senador Paulo Rocha (Of. 81/2015-GLDBAG).
4. Em 02.07.2015, o Senador Gladson Cameli é designado membro suplente (Of. 89/2015-GLDBAG).

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

1652 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1)CPI DO CARF

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias nos julgamentos
realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Requerimento nº 407, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Donizeti Nogueira (PT-TO) (1)
RELATOR: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) (1)
Leitura: 28/04/2015
Designação: 13/05/2015
Instalação: 19/05/2015
Prazo final: 16/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )

Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Hélio José (PSD-DF) (2)

1. Senador Ivo Cassol (PP-RO)
2. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(3)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Wilder Morais (DEM-GO) (5)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )

Senador Douglas Cintra (PTB-PE)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Notas:
*. Em 13.05.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Ofs. nºs 51 e 55/2015-BLSDEM).
**. Em 13.05.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
União e Força (Of. 34/2015-BLUFOR).
***. Em 13.05.2015, os Senadores Simone Tebet e Otto Alencar foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor
a Comissão (Of. 133/2015-GLPMDB)
****. Em 13.05.2015, o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão (Of.
107/2015-GLPSDB)
*****. Em 14.05.2015, os Senadores José Pimentel, Humberto Costa, Donizeti Nogueira e Acir Gurgacz foram designados membros titulares e o
Senador Ivo Cassol, membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. nº 70/2015-BLDBAG).
1. Em 19.05.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Donizeti Nogueira e Vanessa Grazziotin, respectivamente, Presidente,
Vice-Presidente e Relatora deste colegiado (Memo. 1/2015-CPICARF).
2. Em 20.05.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Of. 162/2015-GLPMDB)
3. Em 27.05.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of.
71/2015-GLDBAG)
4. Em 02.06.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 120/2015-GLPSDB).
5. Em 02.06.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 38/2015-GLDEM).
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2)CPI DAS PRÓTESES

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as irregularidades e os crimes
relacionados aos procedimentos médicos de colocação de órteses e próteses no País, desde a indicação
e execução dos procedimentos até a cobrança pelos produtos e serviços prestados.
Requerimento nº 93, de 2015
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE) (3)

(3)

Leitura: 02/03/2015
Designação: 25/03/2015
Instalação: 31/03/2015
Prazo final: 28/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)

Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

1. Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
1.

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VAGO

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
1. VAGO

(4)

(5)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )

Senador Magno Malta (PR-ES)

1.

Notas:
*. Em 25.03.2015, o Senador Romário foi designado membro titular, e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
Socialismo e Democracia, para compor a CPI (Of. 27/2015-GLBSD).
**. Em 25.03.2015, os Senadores Humberto Costa e Paulo Paim foram designados membros titulares, e o Senador Donizeti Nogueira, membro
suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Of. 28/2015-GLDBAG).
***. Em 25.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado membro titular, pelo Bloco da Oposição, para compor a CPI (Of. 82/2015GLPSDB).
****. Em 25.03.2015, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor a CPI (Of. 77/2015GLPMDB).
*****. Em 25.03.2015, o Senador Magno Malta foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CPI (Of.
16/2015-BLUFOR).
******. Em 25.03.2015, o Senador Marcello Crivella foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CPI, em
vaga cedida pelo Bloco da Maioria (Of. 24/2015-BLUFOR).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 25.03.2015, vaga cedida ao Bloco Parlamentar União e Força (Of. 66/2015-GLPMDB).
3. Em 31.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Magno Malta, Aloysio Nunes Ferreira e Humberto Costa, respectivamente, Presidente,
Vice-Presidente e Relator deste colegiado (Memo. 1/2015-CPIDPRO).
4. Em 28.04.2015, o Senador Romário deixa de integrar, como titular, a CPI das Próteses (Of. 50/2015-BLSDEM).
5. Em 13.05.2015, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter deixado de integrar a Comissão (Of. 56/2015-BLSDEM).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos - Adjunto - Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 61 33033492/3501
Fax: 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3)CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO

Finalidade: Investigar irregularidades e prejuízos ocorridos a partir de 2003 na administração de recursos
financeiros em entidades fechadas de previdência complementar (Fundos de Pensão) nas sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pela União
Requerimento nº 478, de 2015
Número de membros: 13 titulares e 8 suplentes
Leitura: 06/05/2015
Designação: 16/07/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )

Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)
Senador Telmário Mota (PDT-RR) (1)
Senadora Regina Sousa (PT-PI) (1)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
Senadora Sandra Braga (PMDB-AM)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senadora Angela Portela (PT-RR)
2.

(1)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

1. Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
2.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )

Senador Fernando Collor (PTB-AL)

1. Senador Blairo Maggi (PR-MT)

Notas:
*. Em 16.07.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro titular, e o Senador Blairo Maggi, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
União e Força, para compor a CPI (Of. 53/2015-BLUFOR).
**. Em 16.07.2015, os Senadores João Alberto Souza, Sandra Braga, Otto Alencar e Sérgio Petecão foram designados membros titulares pelo Bloco
da Maioria, para compor a CPI (Of. 167/2015-GLPMDB)
***. Em 16.07.2015, os Senadores Humberto Costa, José Pimentel e Gleisi Hoffmann foram designados membros titulares pelo Bloco de Apoio ao
Governo, para compor a CPI (indicação do Presidente do Senado)
****. Em 16.07.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular, e o Senador João Capiberibe, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CPI (indicação do Presidente do Senado).
*****. Em 16.07.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Anastasia e Ronaldo Caiado foram designados membros titulares; e o Senador
Paulo Bauer, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CPI (Of. 119/2015-GLPSDB e 52/2015-GLDEM).
1. Em 17.07.2015, os Senadores Humberto Costa, Telmário Mota e Regina Sousa foram designados membros titulares e a Senadora Ângela Portela,
como membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 93/2015-GLDBAG).
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4)CPI DO HSBC

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por onze senadores titulares e seis suplentes,
para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de
contas na Suíça.
Requerimento nº 94, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) (3)

(3)

Leitura: 02/03/2015
Designação: 18/03/2015
Instalação: 24/03/2015
Prazo final: 21/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (9)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

1. Senadora Regina Sousa (PT-PI) (9)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(5,6,7)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )

Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)
Senador Otto Alencar (PSD-BA) (2,10)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (8)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

1. Senador José Medeiros (PPS-MT)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )

Senador Blairo Maggi (PR-MT)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Notas:
*. Em 18.03.2015, os Senadores Paulo Rocha, Fátima Bezerra, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; os Senadores Ciro
Nogueira e Paulo Paim, membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Ofs. 29 e 37/2015-GLDBAG; e Mem. 51/2015GLDPP).
**. Em 18.03.2015, os Senadores Ricardo Ferraço, Waldemir Moka e Sérgio Petecão foram designados membros titulares pelo Bloco da Maioria, para
compor a CPI (Of. 75/2015-GLPMDB).
***. Em 18.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro titular, e o Senador Wellington Fagundes, membro suplente, pelo Bloco União e
Força, para compor a CPI (Of. 15/2015-BLUFOR).
****. Em 18.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, e o Senador José Medeiros, membro suplente, pelo Bloco
Socialismo e Democracia, para compor a CPI (Of. 26/2015-BLSDEM).
*****. Em 18.03.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular, e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, membro suplente, pelo
Bloco da Oposição, para compor a CPI (Ofs. 60 e 61/2015-GLPSDB).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
2. Em 19.03.2015, vago em virtude de o Senador Waldemir Moka ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 81/2015-GLPMDB).
3. Em 24.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Rocha, o Senador Randolfe Rodrigues, e o Senador Ricardo Ferraço, respectivamente,
Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado (Memo nº 1/2015 - CPIHSBC).
4. Em 25.03.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. nº 24/2015-GLDEM).
5. Em 30.03.2015, vago em virtude de o Senador Paulo Paim ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 45/2015-GLDBAG).
6. Em 31.03.2015, vaga cedida ao Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 46/2015-GLDBAG).
7. Em 31.03.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em vaga cedida
pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 43/2015-BLSDEM).
8. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Cássio
Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 104/2015-GLPSDB).
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9. Em 05.05.2015, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Regina Sousa,
que passou a compor a Comissão como membro suplente (Of. 67/2015-GLDBAG).
10. Em 20.05.2015, o Senador Otto Alencar foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 161/2015-GLPMDB).

Secretário(a): Rogério Faleiro Machado - Adjunto - Eduardo do Lago de Sá
Telefone(s): 61 33033510/11
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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5)CPI DA CBF

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL).
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (3)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)
Leitura: 28/05/2015
Designação: 07/07/2015
Instalação: 14/07/2015
Prazo final: 22/12/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )

Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Zeze Perrella (PDT-MG)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (2)
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

1. Senador Gladson Cameli (PP-AC)
2.

(2)

(1)

Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )

1. Senador Hélio José (PSD-DF)
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

Senador Alvaro Dias (PSDB-PR)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )

Senador Romário (PSB-RJ)

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

(4)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )

Senador Fernando Collor (PTB-AL)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Notas:
*. Em 07.07.2015, os Senadores Humberto Costa e Zezé Perrella foram designados membros titulares; e o Senador Ciro Nogueira, membro suplente
pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Of. 76/2015-GLDBAG).
**. Em 07.07.2015, os Senadores Eunício Oliveira, Romero Jucá e Omar Aziz foram designados membros titulares; e o Senador Hélio José, membro
suplente, pelo Bloco da Maioria, para compor a CPI (Of. 180 e 191/2015-GLPMDB).
***. Em 07.07.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membros titular; e o Senador Wellington Fagundes, membro suplente pelo Bloco
União e Força, para compor a CPI (Ofs. 39 e 40/2015/BLUFOR).
****. Em 07.07.2015, o Senador Romário foi designado membros titular; e a Senadora Lídice da Mata, membro suplente pelo Bloco Socialismo e
Democracia, para compor a CPI (Mem. 58/2015-BLSDEM).
*****. Em 07.07.2015, os Senadores Alvaro Dias e Davi Alcolumbre foram designados membros titulares pelo Bloco da Oposição, para compor a
CPI (Of. 123/2015-GLPSDB e Of. 64/2015-GLDEM).
1. Em 08.07.2015, o Senador Donizeti Nogueira foram designados membros titulares pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 82/2015).
2. Em 08.07.2015, o Senador Gladson Cameli foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira, que passou a compor a comissão como titular (Of. 82/2015).
3. Em 14.07.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Romário e Romero Jucá, respectivamente, Presidente e Relator deste colegiado (Memo.
1/2015-CPICBF).
4. Em 14.07.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição à Senadora Lídice
da Mata (Memo. 68/2015-BLSDEM).
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6)CPI DO ASSASSINATO DE JOVENS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
Requerimento nº 115, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
RELATOR: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (1)

(1)
(1)

Leitura: 05/03/2015
Designação: 29/04/2015
Instalação: 06/05/2015
Prazo final: 03/11/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )

Senador Paulo Paim (PT-RS)
Senadora Angela Portela (PT-RR)
Senador Telmário Mota (PDT-RR)
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

VAGO
Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)
2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )

(2)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
2.

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )

Senador Magno Malta (PR-ES)

1.

Notas:
*. Em 29.04.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a
Comissão, em vaga cedida pelo Bloco da Maioria (Ofs. 129/2015-GLPMDB e 51/2015-GLBSD).
**. Em 29.04.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular; e o Senador Randolfe Rodrigues, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Of. 35/2015-GLBSD).
***. Em 29.04.2015, os Senadores Paulo Paim, Angela Portela, Telmário Mota e Lindbergh Farias foram designados membros titulares; e os
Senadores Humberto Costa e Fátima Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Ofs. 42 e
52/2015-GLDBAG).
****. Em 29.04.2015, a Senadora Maria do Carmo foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição para compor a Comissão (Of.
18/2015-GLDEM).
*****. Em 29.04.2015, o Senador Magno Malta é designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força para compor a Comissão (Of.
17/2015-BLUFOR)
******. Em 29.04.2015, a Senadora Simone Tebet foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 128/2015GLPMDB).
1. Em 06.05.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Lídice da Mata, Paulo Paim e Lindbergh Farias, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste colegiado (Memo. 1/2015-CPIADJ).
2. Em 06.05.2015, vago em virtude de a Senadora Simone Tebet deixar de ser membro titular e passar a compor a Comissão na condição de membro
suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 141/2015-GLPMDB).

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 33033508/3514
Fax: 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Delcídio do Amaral (PT)

2. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

4. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Reguffe (PDT)

5. Senador Cristovam Buarque (PDT)

Senador Telmário Mota (PDT)

6. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

7. Senador Gladson Cameli (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

8. Senador Ivo Cassol (PP)

(10,16)

(5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Romero Jucá (PMDB)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Waldemir Moka (PMDB)

2. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Raimundo Lira (PMDB)

3. Senador José Maranhão (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

4. Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

(7)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Senador Jader Barbalho (PMDB)

(9)

Senador Roberto Requião (PMDB)

6. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senador Omar Aziz (PSD)

7. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

VAGO

(11)
(13)

8. Senador Hélio José (PSD)

(12)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

(8,14)

Senador José Agripino (DEM)

1. Senador José Serra (PSDB)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)
Senador Alvaro Dias (PSDB)

3. Senador Dalirio Beber (PSDB)
(1)

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

(15)

4. Senador Ronaldo Caiado (DEM)
5. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

3. Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Senador Wellington Fagundes (PR)

3. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Douglas Cintra, Marcelo Crivella e Wellington Fagundes foram designados membros titulares; e os Senadores
Eduardo Amorim e Elmano Férrer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CAE (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Fernando Bezerra Coelho, Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e os
Senadores Lídice da Mata, Roberto Rocha e José Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CAE (Of.
3/2015-GLBSD).
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***. Em 25.02.2015, os Senadores Gleisi Hoffmannn, Delcídio do Amaral, Lindbergh Farias, Walter Pinheiro, Reguffe e Telmário Mota foram
designados membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Paulo Rocha, Marta Suplicy, Humberto Costa, Fátima Bezerra e Jorge Viana, como
membros suplentes, pelo Bloco de Apoio de Apoio ao Governo, para compor a CAE (Of. 4/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, os Senadores José Agripino e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e Ronaldo
Caiado, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Flexa Ribeiro, José Serra e Tasso Jereissati foram designados membros titulares; e os Senadores Ataídes
Oliveira, Antônio Anastasia e Paulo Bauer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAE (Of. 13/2015GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Gladson Camelli e Ivo
Cassol membros suplentes pelo Partido Progressista, para compor a CAE (Mem. 21 a 24/2015-GLDPP).
*******. Em 05.03.2015, os Senadores Romero Jucá, Waldemir Moka, Raimundo Lira, Sandra Braga, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Omar Aziz
e Luiz Henrique foram designados membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Eunicio Oliveira, José Maranhão e Hélio José, como membros
suplentes, pelo Bloco da Maioria para compor a CAE (Of. 043/2015-GLPMDB).
1. Em 27.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador José Serra
(Of. 23/2015-GLPSDB)
2. Em 03.03.2015, o Senador José Serra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Paulo Bauer
(Of. 42/2015-GLPSDB)
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
5. Em 06.03.2015, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição à
Senadora Fátima Bezerra (Of. 20/2015-GLDBAG).
6. Em 10.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio do Amaral e Raimundo Lira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nº 17/2015-CAE).
7. Em 18.03.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente em vaga cedida ao PSDB pelo Bloco da Maioria (Ofs. 51/2015-GLPMDB
e 81/2015-GLPSDB)
8. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores José Serra, Antonio
Anastasia, Ataídes Oliveira, Ronaldo Caiado e Davi Alcolumbre (Of. 89/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 121/2015-GLPMDB).
10. Em 05.05.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta
Suplicy (Of. 65/2015-GLDBAG).
11. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 142/2015-GLPMDB).
12. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
13. Em 18.05.2015, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 159/2015-GLPMDB).
14. Em 19.05.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores José Serra, Ataídes
Oliveira e Antonio Anastasia (Of. 112/2015-GLPSDB).
15. Em 19.05.2015, o Senador Dalirio Beber foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Antonio Anastasia, que deixa de integrar a Comissão (Of. 112/2015-GLPSDB).
16. Em 02.07.2015, o Senador Acir Grugacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Donizeti
Nogueira(Of. 90/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Reuniões: Terças-Feiras 10:00 horas - Ala Alexandre Costa, Plenário nº 19
Telefone(s): 61 33033516
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 311-3516/4605
Fax: 3303-4344
E-mail: sscomcae@senado.gov.br
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1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL
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Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605/3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
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1.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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http://www.senado.leg.br/ordiasf

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DOS TEMAS
ESTRUTURAIS E DE LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA

1665

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2013, com o objetivo de tratar dos temas estruturais
e de longo prazo da Economia Brasileira.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 12, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes

PRESIDENTE: Senador Edison Lobão (PMDB-MA) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(7)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (4)
Senador Humberto Costa (PT)

1.

Senador Paulo Rocha (PT)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

Senador Paulo Paim (PT)

VAGO

(11)

3. Senador José Pimentel (PT)

(11)

Senadora Regina Sousa (PT)

4. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senadora Angela Portela (PT)

5. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senadora Ana Amélia (PP)

6. Senador Benedito de Lira (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador João Alberto Souza (PMDB)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

2. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(10)

Senador Waldemir Moka (PMDB)

3. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Dário Berger (PMDB)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

(6,10)

5. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

(12)

Senador Edison Lobão (PMDB)

(6)

Senador Otto Alencar (PSD)

6.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Senador Wilder Morais (DEM)

Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

2.

Senador Dalirio Beber (PSDB)

(13)

3.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

4.

VAGO

(5,8)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)
Senador Roberto Rocha (PSB)

(1)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2. Senador Romário (PSB)

(9)

(9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Elmano Férrer (PTB)
Senador Eduardo Amorim (PSC)

2.
(3)

(1)
(2,3)

VAGO

3.

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marcelo Crivella e Elmano Férrer foram designados membros titulares; e o Senador Eduardo Amorim, como membro
suplente, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CAS (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata e Romário foram designados membros titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin e Roberto
Rocha, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CAS (Of. 04/2015-GLBSD).
***. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Humberto Costa, Paulo Rocha, Marta Suplicy, Regina Sousa e Angela Portela como membros
titulares; e os Senadores Paulo Paim, Gleisi Hoffmann, José Pimentel, Walter Pinheiro e Fátima Bezerra como membros suplentes, pelo Bloco de
Apoio ao Governo, para compor a CAS (Of. 7/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membro titular; e o Senador Wilder Morais, como membro suplente, pelo
Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAS (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Lúcia Vânia e Tasso Jereissati foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para
compor a CAS (Of. 15/2015-GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular e o Senador Benedito de Lira membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CAS (Mem. 25 e 26/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores João Alberto Souza, Rose de Freitas, Waldemir Moka, Dário Berger, Sérgio Petecão e Otto Alencar foram
designados membros titulares; e os Senadores Raimundo Lira, Garibaldi Alves Filho, Romero Jucá, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria,
para compor a CAS (Of. 010/2015-GLPMDB).
1. A partir de 25.02.2015, o Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia e o Bloco Parlamentar União e Força compartilham as vagas de terceiro
titular e terceiro suplente.
2. Em 03.03.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 11/2015-BLUFOR).
3. Em 03.03.2015, o Senador Eduardo Amorim deixou a suplência e foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of.10/2015BLUFOR).
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4. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 14/2015-GLDBAG).
5. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 47/2015-GLPSDB).
6. Em 12.03.2015, o Senador Edison Lobão foi designado membro titular em substituição ao Senador Sérgio Petecão, que passou a compor a comissão
como membro suplente (Of. 53/2015-GLPMDB).
7. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Edison Lobão e Maria do Carmo Alves, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 1/2015-CAS).
8. Em 18.03.2015, o Senador Tasso Jereissati deixou de integrar, como suplente, a CAS (Of. 80/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador Romário, que passou a compor a comissão como membro suplente (Of. 47/2015-GLBSD).
10. Em 14.04.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em substituição à Senadora Rose de Freitas, que
passou a compor a comissão como membro suplente (Of. 119/2015-GLPMDB).
11. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Paim foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta Suplicy,
que deixou de compor a Comissão (Of. 61/2015-GLDBAG).
12. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 143/2015-GLPMDB).
13. Em 19.05.2015, os Senadores Dalirio Beber e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of.
113/2015-GLPSDB).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33034608
Fax: 3303 3652
E-mail: cas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

PRESIDENTE: Senador José Maranhão (PMDB-PB) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE) (5)
TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Walter Pinheiro (PT)

(8)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

2. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador José Pimentel (PT)

3. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

4. Senadora Angela Portela (PT)

Senador Humberto Costa (PT)

5. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

6. Senador Paulo Paim (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

7. Senador Ivo Cassol (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

8. Senadora Ana Amélia (PP)

(9)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Eunício Oliveira (PMDB)

1. Senador Roberto Requião (PMDB)

Senador Edison Lobão (PMDB)

2. Senador Omar Aziz (PSD)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

Senador Romero Jucá (PMDB)

4. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

5. Senador Dário Berger (PMDB)
(6)

Senador Jader Barbalho (PMDB)

(11,15)

Senador José Maranhão (PMDB)

6. Senadora Rose de Freitas (PMDB)
7. Senador Sérgio Petecão (PSD)
8. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador José Agripino (DEM)

(13)

(7)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

2. Senador Alvaro Dias (PSDB)

Senador Aécio Neves (PSDB)

3. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Senador José Serra (PSDB)

(6)

(10,16)

(1,12,17)

Senador Antonio Anastasia (PSDB)

(10,16)

4. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
5. Senador Wilder Morais (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador Roberto Rocha (PSB)

2. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

3. Senador José Medeiros (PPS)

(14)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

Senador Magno Malta (PR)

3. Senador Elmano Férrer (PTB)

(18,19)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, José Pimentel, Fátima Bezerra, Humberto Costa e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Walter Pinheiro, Jorge Viana, Lindbergh Farias, Angela Portela, Zezé Perrella e Paulo Paim como membros
suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CCJ (Of. 3/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores José Agripino e Ronaldo Caiado foram designados membros titulares; e os Senadores Maria do Carmo Alves e
Wilder Morais, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CCJ (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim, Marcelo Crivella e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Douglas
Cintra, Blairo Maggi e Elmano Férrer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CCJ (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Roberto Rocha e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os
Senadores Vanessa Grazziotin, João Capiberibe e José Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para
compor a CCJ (Of. 05/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aécio Neves, Alvaro Dias e Antônio Anastasia foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio
Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira e Tasso Jereissati, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CCJ (Of. 16/2015GLPSDB).
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******. Em 02.03.2015, os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Ivo Cassol e Ana
Amélia membros suplentes pelo Partido Progressista, para compor a CCJ (Mem. 27 a 29 e 44/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Eunício Oliveira, Edison Lobão, Ricardo Ferraço, Romero Jucá, Simone Tebet, Garibaldi Alves Filho, Luiz
Henrique e José Maranhão foram designados membros titulares; e os Senadores Roberto Requião, Omar Aziz, Valdir Raupp, Waldemir Moka, Dário
Berger, Rose de Freitas e Sérgio Petecão, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCJ (Of. 011/2015-GLPMDB).
1. Em 27.02.2015, o Senador José Serra foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Alvaro Dias
(Of. 25/2015-GLPSDB).
2. Em 27.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Tasso
Jereissati (Of. 23/2015-GLPSDB).
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador José Maranhão Presidente deste colegiado (Of. 1/2015-CCJ).
5. Em 25.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador José Pimentel Vice-Presidente deste colegiado (Of. 2/2015-CCJ).
6. Em 25.03.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Garibaldi
Alves Filho, que passa à suplência (Of. 92/2015-GLPMDB).
7. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Alvaro Dias, Ataídes de Oliveira, Maria do Carmo Alves e Wilder Morais (Of. 87/2015-GLPSDB).
8. Em 05.05.2015, o Senador Jorge Viana foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta Suplicy,
que deixou de compor a Comissão (Of. 62/2015-GLDBAG).
9. Em 05.05.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Of. 62/2015-GLDBAG).
10. Em 08.05.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que ocupava vaga de suplente, foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em
substituição ao Senador Aécio Neves, que deixou de compor a Comissão (Of. 108/2015-GLPSDB).
11. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
12. Em 11.05.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em substituição ao Senador José Serra, que
deixou de compor a Comissão (Of. 109/2015-GLPSDB).
13. Em 12.05.2015, o Senador Raimundo Lira foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 152/2015-GLPMDB).
14. Em 12.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador João
Capiberibe, que deixou de compor a Comissão (Of. 54/2015-BLSDEM).
15. Em 12.05.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 153/2015-GLPMDB).
16. Em 14.05.2015, o Senador Aécio Neves foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que passa a compor a Comissão como suplente (Of. 110/2015-GLPSDB).
17. Em 14.05.2015, o Senador José Serra foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Cássio
Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 111/2015-GLPSDB).
18. Em 08.06.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Blairo Maggi, que deixou de compor a Comissão (Of. 037/2015-BLUFOR).
19. Em 16.06.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixou de compor a Comissão (Of. 038/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: ccj@senado.gov.br
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS
PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas
dos parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de
10.02.2011,lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 61-3303-3972
Fax: 61-3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati,
com o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senadora Fátima Bezerra (PT)

1.

Senadora Angela Portela (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

3. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

4. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

5. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Paulo Paim (PT)

6. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senador Ivo Cassol (PP)

VAGO

(8)

(4)

7. Senador Ciro Nogueira (PP)

Senador Gladson Cameli (PP)

8. Senadora Ana Amélia (PP)

(5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2. Senador Roberto Requião (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB)

3. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

4. Senador Hélio José (PSD)

Senador Otto Alencar (PSD)

5. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senador Dário Berger (PMDB)

(3)

Senador Jader Barbalho (PMDB)

(7)

(9)

6.
7.
8.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Senador José Agripino (DEM)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM)

Senador Alvaro Dias (PSDB)

3. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Antonio Anastasia (PSDB)

4. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Senador Dalirio Beber (PSDB)

5.

(6,10)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Romário (PSB)

2. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

Senador Roberto Rocha (PSB)

3. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR)

1.

Senador Eduardo Amorim (PSC)

2.

Senador Douglas Cintra (PTB)

3.

Notas:
*. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Fátima Bezerra, Ângela Portela, Donizeti Nogueira, Cristovam Buarque, Lasier Martins e Paulo
Paim como membros titulares; e os Senadores Marta Suplicy, Regina Sousa, José Pimentel, Walter Pinheiro, Telmário Mota e Lindbergh Farias como
membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CE (Of. 5/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Maria do Carmo Alves e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores José Agripino e
Ronaldo Caiado, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Blairo Maggi, Eduardo Amorim e Douglas Cintra foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar
União e Força, para compor a CE (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata, Romário e Roberto Rocha foram designados membros titulares; e os Senadores Antônio Carlos
Valadares, Randolfe Rodrigues e Fernando Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CE
(Of. 06/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Simone Tebet, Sandra Braga, João Alberto Souza, Rose de Freitas e Otto Alencar foram designados membros
titulares; e os Senadores Raimundo Lira, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Hélio José, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para
compor a CE (Of. 13/2015-GLPMDB).
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******. Em 26.02.2015, os Senadores Alvaro Dias, Antônio Anastasia e Lúcia Vânia foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Ataídes Oliveira, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CE (Of. 17/2015-GLPSDB).
*******. Em 02.03.2015, os Senadores Ivo Cassol e Benedito de Lira foram designados membros titulares; e os Senadores Ciro Nogueira e Ana
Amélia, como membros suplentes, pelo PP, para compor a CE (Memorandos nos. 30, 31, 32 e 47/2015-GLDPP).
1. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Romário e Fátima Bezerra, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado
(Of. 1/2015-CE).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 04.03.2015, o Senador Dário Berger foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 34/2015-GLPMDB).
4. Em 06.03.2015, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
José Pimentel (Of. 21/2015-GLDBAG).
5. Em 17.03.2015, o Senador Galdson Cameli foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Benedito de
Lira(Of. 36/2015-GLDBAG).
6. Em 24.03.2015, vago em virtude de a Senadora Lúcia Vânia ter deixado de integrar a Comissão (Of. 86/2015 - GLPSDB).
7. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 120/2015-GLPMDB).
8. Em 05.05.2015, vago em virtude de a Senadora Marta Suplicy ter deixado de integrar a Comissão (Of. 64/2015-GLDBAG).
9. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 145/2015-GLPMDB).
10. Em 19.05.2015, o Senador Dalirio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 114/2015-GLPSDB).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças-Feiras 11:00 horas Telefone(s): 61 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: ce@senado.gov.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

1674 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2015

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
(Requerimento Da Comissão De Educação 26, de 2000)
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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Finalidade: Requer a criação da Subcomissão Permanente denominada Bancada do Livro, que por
meio de audiências públicas, depoimentos de autoridades, diligências, ou outro meio regimental, possa
analisar os problemas que envolvem a autoria, editoração, publicação e distribuição de livros no país,
o sistema brasileiro de bibliotecas, a importação e exportação de livros, direitos autorais, e quaisquer
outros assuntos relacionados com o livro.
(Requerimento Da Comissão De Educação 1, de 2002)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 311-3498/4604/2
Fax: 311-3121/1319
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Finalidade: Requer seja criada, no âmbito da Comissão de Educação, uma Subcomissão de Desportos,
de caráter permanente, destinada a apreciar programas, planos e políticas governamentais instituídas para
o setor desportivo no País.
(Requerimento 811, de 2001)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 311-3498/4604
Fax: 311-3121/1319
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Reguffe (PDT)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT)

Senador Paulo Rocha (PT)

4. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador Ivo Cassol (PP)

5. Senador Benedito de Lira (PP)

(7)
(5)

(3)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB)
(9)

Senador Otto Alencar (PSD)

2. Senador Romero Jucá (PMDB)
3.

VAGO

(10)

4. Senadora Sandra Braga (PMDB)

(6)

5.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

(8)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Alvaro Dias (PSDB)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

2. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador João Capiberibe (PSB)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Blairo Maggi (PR)

Senador Douglas Cintra (PTB)

2. Senador Fernando Collor (PTB)

(4)
(11)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular e o Senador Davi Alcolumbre como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CMA (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Jorge Viana, Donizeti Nogueira, Reguffe e Paulo Rocha foram designados membros titulares; e os Senadores
Humberto Costa, Regina Souza e Lasier Martins, membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CMA (Of. 10/2015GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim e Douglas Cintra foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força,
para compor a CMA (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Fernando Bezerro, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CMA (Of. 10/2015-GLBSD).
*****. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata e João Capiberibe foram designados membros titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin e
Roberto Rocha, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CMA (Of. 08/2015-GLBSD).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Ataídes Oliveira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e
Alvaro Dias como membros suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CMA (Of. 24/2015-GLPSDB).
*******. Em 26.02.2015, os Senadores Valdir Raupp, Sandra Braga e Otto Alencar foram designados membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Romero Jucá e Luiz Henrique membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CMA (Of. 16/2015-GLPMDB).
********. Em 26.02.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro titular, pelo PP, para compor a CMA (Of. 37/2015-GLDPP).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Otto Alencar e Ataídes Oliveira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Mem. nº 1/2015-CMA).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 04.03.2015 o Senador Benedito de Lira foi indicado membro suplente pelo PP (Memo. nº 52/2015-GLDPP).
4. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
5. Em 17.03.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo(Of. 31/2015-GLDBAG).
6. Em 17.03.2015, a Senadora Sandra Braga foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria, deixando de compor a Comissão como membro
titular (Of. 36/2015-GLPMDB).
7. Em 24.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Lasier
Martins (Of. 38/2015-GLDBAG).
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8. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores Alvaro Dias, Aloysio
Nunes Ferreira e Davi Alcolumbre (Of. 90/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 122/2015-GLPMDB).
10. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
11. Em 23.06.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 42/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 8:30 horas Telefone(s): 61 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: cma@senado.gov.br
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5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 38, de 2009)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 15/04/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Jorge Viana (PT)

1.

Senador Reguffe (PDT)

2.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

1. Senador Roberto Rocha (PSB)

(1)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1.

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia (Mem. 30/2015-CMA).
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Jorge Viana e Reguffe, pelo Bloco de Apoio ao Governo; Valdir Raupp e Sandra
Braga, pelo Bloco da Maioria; Aloysio Nunes Ferreira, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; João Capiberibe, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia; e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força, na Subcomissão (Mem. 24/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA
DO MUNDO DE 2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para
a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 48, de 2009)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Designação: 15/04/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Donizeti Nogueira (PT)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)

2.

Senador Ivo Cassol (PP)

3.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Senador João Alberto Souza (PMDB)

2.

VAGO

3.

(1)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1.

Notas:
1. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Donizeti Nogueira, Regina Sousa e Ivo Cassol, pelo Bloco de Apoio ao Governo;
Valdir Raupp, João Alberto Souza e Luiz Henrique, pelo Bloco da Maioria; Ronaldo Caiado, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Lídice da Mata,
pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia; e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força. Foi designado ainda como suplente o
Senador Delcídio Amaral, pelo Bloco de Apoio ao Governo, na Subcomissão (Mem. 23/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO
DAS OBRAS DA USINA DE BELO MONTE

Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução
das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 20, de 2010)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS)
RELATOR: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (2)

(2)

Designação: 15/04/2015
Instalação: 13/05/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Delcídio do Amaral (PT)

1. Senador Paulo Rocha (PT)

(5)

(1,5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senador Ivo Cassol (PP)

(4)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Mem. 30/2015-CMA).
2. Em 13.05.2015, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Flexa Ribeiro, Delcídio do Amaral e Paulo Rocha, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste Colegiado (Of. 31/2015-CMA).
3. Em 19.05.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Mem. 33/2015-CMA).
4. Em 19.05.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Mem. 33/2015-CMA).
5. Em 19.05.2015, o Senador Delcídio Amaral foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Paulo
Rocha, que passou a compor a comissão como membro suplente (Mem. 33/2015-CMA).
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Paulo Rocha, pelo Bloco de Apoio ao Governo, Valdir Raupp, pelo Bloco da
Maioria, Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, Vanessa Grazziotin, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia e Douglas Cintra,
pelo Bloco Parlamentar União e Força. Foram designados ainda como suplentes os Senadores Lídice da Mata, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força (Memo. 25/2015-CMA).
**. Em 15.04.2015, a CMA reunida aprovou o RMA nº 5, de 2015, que reativa esta Subcomissão, com cinco vagas para membros titulares e igual
número de suplentes.

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INACABADAS
Finalidade: Acompanhamento e fiscalização de obras inacabadas.

(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 6, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
RELATOR: Senador Douglas Cintra (PTB-PE) (1)

(1)

Designação: 06/05/2015
Instalação: 20/05/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Donizeti Nogueira (PT)

1.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Roberto Rocha (PSB)

1.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1.

Notas:
1. Em 20.05.2015, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Valdir Raupp e Douglas Cintra, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste colegiado (Mem. 34/2015-CMA).
*. Em 06.05.2015, foram designados como titulares os Senadores Donizeti Nogueira, pelo Bloco de Apoio ao Governo; Valdir Raupp, pelo Bloco da
Maioria; Ataídes Oliveira, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Roberto Rocha, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia; e Douglas Cintra,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, na Subcomissão (Mem. 28/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 8:30 horas Telefone(s): 61 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: cma@senado.gov.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

1683

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes

PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (4)
Senador Paulo Paim (PT)

1. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)
Senadora Angela Portela (PT)

2. Senadora Ana Amélia (PP)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

(3)

4. Senador Cristovam Buarque (PDT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)
Senador Benedito de Lira (PP)

(8,10,14)

3. Senador Telmário Mota (PDT)

(8)

(2)

5. Senador Humberto Costa (PT)
6.

(14)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Dário Berger (PMDB)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

2. Senador Sérgio Petecão (PSD)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)
Senador Omar Aziz (PSD)

(7,12)

(9)

4.

(12)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

3. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)
5.

(13)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

2.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(11)

3.

(11)

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB)

(11)

4.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

1. Senador Romário (PSB)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

2. Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Magno Malta (PR)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Vicentinho Alves (PR)

2.

(5)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Magno Malta e Vicentinho Alves foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força, para
compor a CDH (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores João Capiberibe e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os Senadores Romário e José
Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CDH (Of. 11/2015-GLBSD).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Paulo Paim, Regina Sousa, Marta Suplicy, Fátima Bezerra e Donizeti Nogueira foram designados membros
titulares; e os Senadores Lindbergh Farias, Angela Portela, Lasier Martins, Reguffe e Humberto Costa como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio
ao Governo, para compor a CDH (Of. 9/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membros titular; e o Senador Davia Alcolumbre, como suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CDH (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Dário Berger, Hélio José e José Maranhão foram designados membros titulares; e os Senadores Simone Tebet e
Sérgio Petecão como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CDH (Of. 14/2015-GLPMDB).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste colegiado (Of. nº 017/2015-CDH).
2. Em 03.03.2015, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Reguffe (Of.15/2015).
3. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Lasier
Martins (Of.16/2015).
4. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
5. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CDH (Of.
14/2015-BLUFOR).
6. Em 24.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador João Capiberibe Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 24/2015-CDH).
7. Em 08.04.2015, vago em virtude de o Senador José Maranhão ter deixado de compor a Comissão (Of. 104/2015-GLPMDB).
8. Em 05.05.2015, a Senadora Angela Portela foi designada membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta
Suplicy, que deixou de compor a Comissão (Of. 63/2015-GLDBAG).
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9. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 144/2015-GLPMDB).
10. Em 27.05.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 72/2015-GLDBAG).
11. Em 28.05.2015, os Senadores Ataídes Oliveira, Flexa Ribeiro e Cássio Cunha Lima foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar
da Oposição (Of. 116/2015-GLPSDB).
12. Em 29.05.2015, os Senadores Rose de Freitas e Omar Aziz foram designados membros titulares pelo Bloco da Maioria (Of. 165/2015-GLPMDB).
13. Em 03.06.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 174/2015-GLPMDB).
14. Em 14.07.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Benedito de
Lira, que passou a compor a comissão como membro titular (Of. 92/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-4251
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBC. PERM. PARA ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO NAC. E
INTERNACIONAL DE PESSOAS E COMBATE AO TRAB. ESCRAVO

Finalidade: Elaborar e aprovar proposições legislativas, bem como analisar políticas públicas já
existentes acerca do Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 7, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO

Finalidade: Acompanhar a conclusão e as recomendações do relatório da Comissão Nacional da
Verdade.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 18, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Cristovam Buarque (PDT)

1. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senadora Regina Sousa (PT)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Hélio José (PSD)

1. Senador Dário Berger (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

(1)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Vaga compartilhada entre os Blocos Parlamentares Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
*. Em 14.04.2015, os Senadores Cristovam Buarque e Regina Souza foram designados membros titulares; e as Senadoras Marta Suplicy e Fátima
Bezerra, membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 34/2015 - CDH).
**. Em 14.04.2015, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular; e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, em vaga
compartilhada entre os Blocos Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
***. Em 14.04.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular; e o Senador Dário Berger, membro suplente, pelo Bloco da Maioria (Of. nº
34/2015 - CDH).
****. Em 14.04.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e a Senadora Maria do Carmo Alves, membro suplente, pelo Bloco
da Oposição (Of. nº 34/2015 - CDH).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-4251
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes

PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC)

(3)
(3)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senador Telmário Mota (PDT)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

3. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

4. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

5.

Senadora Ana Amélia (PP)

6. Senador Benedito de Lira (PP)

VAGO

(9)
(6)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Edison Lobão (PMDB)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

2. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

3. Senador Valdir Raupp (PMDB)

(10,11)

Senador Eunício Oliveira (PMDB)

4. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Senador Hélio José (PSD)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador José Agripino (DEM)

1. Senador Ronaldo Caiado (DEM)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

3. Senador José Serra (PSDB)

Senador Paulo Bauer (PSDB)

(2)

(4,7)

4. Senador Antonio Anastasia (PSDB)

(2,5,8)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senador João Capiberibe (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Magno Malta (PR)

2. Senador Wellington Fagundes (PR)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador José Agripino foi designado membro titular e o Senador Ronaldo Caiado, como suplente pelo Bloco Parlamentar da
Oposição, para compor a CRE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Jorge Viana, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, Lasier Martins e Cristovam Buarque como
membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Telmário Mota, Delcídio do Amaral, Humberto Costa e Marta Suplicy como membros suplentes,
pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CRE (Of. 8/2015-GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Marcelo Crivella e
Wellington Fagundes, como membros suplentes pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CRE (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Fernando Bezerra e Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e os Senadores João Capiberibe e
Lídice da Mata, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CRE (Of. 9/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Anastasia e Paulo Bauer foram designados membros titulares; e os Senadores
Flexa Ribeiro, José Serra e Tasso Jereissati, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CRE (Of. 20/2015-GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular e o Senador Ciro Nogueira membro suplente pelo Partido Progressista,
para compor a CRE (Mem. 35 e 36/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Edison Lobão, Roberto Requião, Luiz Henrique, Eunício Oliveira e Ricardo Ferraço foram designados
membros titulares; e os Senadores João Alberto Souza, Raimundo Lira, Valdir Raupp, Romero Jucá e Hélio José, como membros suplentes, pelo
Bloco da Maioria, para compor a CRE (Of. 018/2015-GLPMDB).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antônio
Anastasia, que passou a ocupar vaga de membro suplente (Of. 45/2015-GLPSDB).
3. Em 10.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Luiz Henrique, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 1/2015-CRE).
4. Em 13.03.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Paulo
Bauer (Of. 62/2015-GLPSDB).
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5. Em 13.03.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Antonio Anastasia (Of. 63/2015-GLPSDB).
6. Em 17.03.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira(Of. 35/2015-GLDBAG).
7. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antonio
Anastasia (Of. 106/2015-GLPSDB).
8. Em 05.05.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Cássio Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLPSDB).
9. Em 05.05.2015, vago em virtude de a Senadora Marta Suplicy ter deixado de compor a Comissão (Of. 66/2015-GLDBAG).
10. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
11. Em 07.07.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em vaga existente (Of. 186/2015GLPMDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Reuniões: Quintas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: cre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes

PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

(6)
(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Delcídio do Amaral (PT)

1. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

2. Senadora Angela Portela (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

3. Senador José Pimentel (PT)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

4. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Telmário Mota (PDT)

5.

Senador Ciro Nogueira (PP)

6. Senador Ivo Cassol (PP)

(5)

VAGO

(10)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

1. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

3. Senador Dário Berger (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

(7,8)

4. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

(4)

5. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

6. Senador Sérgio Petecão (PSD)

(4,9)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador José Agripino (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3.

Senador Paulo Bauer (PSDB)
Senador Dalirio Beber (PSDB)

4.
(11)

5.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senador Roberto Rocha (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

2.
3.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR)

(3)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

Senador Wellington Fagundes (PR)

2. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Elmano Férrer (PTB)

3. Senador Eduardo Amorim (PSC)

(1)
(3)

Notas:
*. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Delcídio do Amaral, Walter Pinheiro, Lasier Martins, Acir Gurgacz e Telmário Mota como
membros titulares; e os Senadores Jorge Viana, Ângela Portela, José Pimentel, Paulo Rocha e Cristovam Buarque como membros suplentes, pelo
Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CI (Of. 6/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim, Wellington Fagundes e Elmano Férrer foram designados membros titulares; e o Senador Douglas
Cintra pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CI (Of. 04/2015-BLUFOR).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Fernando Bezerra e Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e o Senador Roberto Rocha, como
membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CI (Of. 07/2015-GLBSD).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e José
Agripino, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CI (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Flexa Ribeiro e Paulo Bauer foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para
compor a CI (Ofs. 21/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, o Senador Gladson Camelli foi designado membro titular e o Senador Ivo Cassol como membro suplente, pelo PP, para
compor a CI (Memorandos nos. 33 e 34/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Garibaldi Alves Filho, Sandra Braga, Valdir Raupp, Fernando Ribeiro, Rose de Freitas e Hélio José foram
designados membros titulares; e os Senadores Edison Lobão, Waldemir Moka, Dário Berger, Eunício Oliveira e Romero Jucá, como membros
suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CI (Of. 020/2015-GLPMDB).
1. Em 03.03.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 12/2015-BLUFOR).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
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3. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador Eduardo
Amorim que passa a ocupar vaga de suplente (Ofs. 13 e 14/2015-BLUFOR).
4. Em 10.03.2015, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular em substituição à Senadora Rose de Freitas, que passa a compor a
comissão como membro suplente (Of. 52/2015-GLPMDB).
5. Em 17.03.2015, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Gladson
Cameli (Of. 34/2015-GLDBAG).
6. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Garibaldi Alves Filho e Ricardo Ferraço, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
deste Colegiado (Of. 01/2015-CI).
7. Em 07.04.2015, vago em virtude de o Senador Fernando Ribeiro não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jader Barbalho.
8. Em 14.04.2015, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 118/2015-GLPMDB).
9. Em 04.05.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 137/2015-GLPMDB).
10. Em 05.05.2015, vago em virtude de o Senador Cristovam Buarque ter deixado de compor a Comissão (Of. 60/2015 - GLDBAG).
11. Em 16.07.2015, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 141/2015-GLPSDB).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 6, de 2007)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 8/2012, do Senador Ivo Cassol, para o acompanhamento
das atividades da Eletrobrás Distribuição Acre, Eletrobrás Distribuição Alagoas, Eletrobrás Distribuição
Piauí, Eletrobrás Distribuição Rondônia, Eletrobrás Distribuição Roraima e Eletrobrás Amazonas
Energia, com a finalidade de discutir a qualidade de energia produzida e oferecida aos consumidores, os
problemas, causas, efeitos e soluções técnico-operacionais e de gestão administrativa.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 8, de 2012)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
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8.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE SOBRE OBRAS DE PREPARAÇÃO
PARA A SECA

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 20/2013, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de propor políticas e propiciar as condições necessárias para a execução de obras que permitam
o desenvolvimento econômico do Nordeste e o bem estar de sua população.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 20, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR
DE MINERAÇÃO

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 24/2015, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
destinada ao estudo e acompanhamento do setor de mineração no Brasil.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 24, de 2015)
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wilder Morais (DEM-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(1)

Designação: 20/05/2015
Instalação: 10/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Sérgio Petecão (PSD)

1. Senador Walter Pinheiro (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Hélio José (PSD)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Em 10.06.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Wilder Morais e Sérgio Petecão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
Colegiado (Of. 20/2015-CI).
2. Em 10.06.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado, nos termos do art. 89, IV, do RISF, membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 20/2015CI).
*. Em 20.05.2015, foram designados como titulares os Senadores Sérgio Peteção, pelo Bloco de Apoio ao Governo, Hélio José, pelo Bloco da
Maioria, Wilder Morais, pelo Bloco Parlamentar da Oposição. Foram designados ainda como suplentes os Senadores Walter Pinheiro, pelo Bloco de
Apoio ao Governo e Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 16/2015-CI).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

PRESIDENTE: Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

(8)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senador José Pimentel (PT)

1. Senador Donizeti Nogueira (PT)

Senador Paulo Rocha (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Humberto Costa (PT)

3. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

4.

Senador Gladson Cameli (PP)

5. Senador Ciro Nogueira (PP)

VAGO

(1,10)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

1. Senadora Sandra Braga (PMDB)
(11,12)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)
Senador João Alberto Souza (PMDB)

2. Senador Hélio José (PSD)

(7,15)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)
(7)

4. Senador Romero Jucá (PMDB)
5. Senador Dário Berger (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

Senador Dalirio Beber (PSDB)

2. Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

VAGO

(5,16)

3. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

(6,13)

(9)

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

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Elmano Férrer (PTB)

2. Senador Douglas Cintra (PTB)

(4)

(14)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e os Senadores Fernando Bezerra e Lídice da Mata, como membros
suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CDR (Of. 12/2015-GLBSD).
**. Em 25.02.2015, os Senadores José Pimentel, Paulo Rocha, Humberto Costa e Walter Pinheiro foram designados membros titulares; e os Senadores
Donizeti Nogueira, Regina Sousa, Fátima Bezerra e Telmário Mota, como membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CDR
(Of. 12/2015-GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular e a Senadora Maria do Carmo Alves como membro suplente pelo
Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CDR (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Wellington Fagundes e Elmano Férrer foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e
Força, para compor a CDR (Of. 4/2015-BLUFOR).
*****. Em 26.02.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CDR (Of.
22/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Simone Tebet, José Maranhão e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares; e os Senadores Sandra
Braga, João Alberto Souza, Garibaldi Alves Filho, Romero Jucá e Dário Berger como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CDR
(Of. 15/2015-GLPMDB).
*******. Em 02.03.2015, o Senador Gladson Camelli foi designado membro titular, e o Senador Ciro Nogueira como membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CDR (Mem. 38 e 39/2015-GLDPP).
********. Em 03.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CDR
(Of. 18/2015-GLBSD).
1. Em 03.03.2015, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Telmário
Mota (Of. 17/2015-GLDBAG)
2. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Davi Alcolumbre Presidente deste colegiado (Of. 115/2015-CDR).
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
4. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CDR (Of.
14/2015-BLUFOR).
5. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 46/2015-GLPSDB).
6. Em 06.03.2015, o Senador Antônio Anastasia foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 50/2015-GLPSDB).
7. Em 12.03.2015, o Senador João Alberto Souza deixa a suplência e passa a ser membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 56/2015-GLPMDB)
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8. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador João Alberto Souza Vice-Presidente deste colegiado (Of. 153/2015-CDR).
9. Em 19.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, deixando de compor a Comissão
como membro titular (Of. 83/2015-GLPSDB).
10. Em 26.03.2015, vago em virtude do Senador Lasier Martins ter deixado de compor a comissão (Of. 43/2015-GLDBAG).
11. Em 08.04.2015, vago em virtude de o Senador José Maranhão ter deixado de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLPMDB).
12. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 126/2015-GLPMDB).
13. Em 26.05.2015, vago em virtude de o Senador Antonio Anastasia ter deixado de compor a Comissão (Of. 113/2015-GLPSDB).
14. Em 30.06.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 44/2015-BLUFOR).
15. Em 09.07.2015, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 192/2015-GLPMDB).
16. Em 16.07.2015, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 142/2015-GLPSDB).

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: cdr@senado.gov.br
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9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 2, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
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Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo
de acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO
CODESUL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de
debater as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 5, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Acir Gurgacz (PDT)

1. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

2. Senador Lasier Martins (PDT)

Senador Zeze Perrella (PDT)

3.

Senador Delcídio do Amaral (PT)

4.

Senadora Ana Amélia (PP)

5. Senador Benedito de Lira (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Waldemir Moka (PMDB)

1. Senador José Maranhão (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Dário Berger (PMDB)

3. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

4. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

Senador Jader Barbalho (PMDB)

(4)

5. Senador Hélio José (PSD)

(5,6)

(6)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)
VAGO

1. Senador Wilder Morais (DEM)
2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(3,7)

3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

1.
(7)

2.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

Senador Blairo Maggi (PR)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular e o Senador Wilder Morais como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CRA (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Wellington Fagundes e Blairo Maggi foram designados membros titulares; e os Senadores Douglas Cintra e Elmano
Férrer como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CRA (Of. 4/2015-BLUFOR).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Acir Gurgacz, Donizeti Nogueira, Zezé Perrella e Delcídio do Amaral foram designados membros titulares; e os
Senadores Paulo Rocha e Lasier Martins como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CRA (Of. 11/2015-GLDBAG).
****. Em 26.02.2015, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CRA (Ofs.
18/2015-GLPSDB).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Waldemir Moka, Rose de Freitas, Dário Berger e Sérgio Petecão foram designados membros titulares; e os
Senadores José Maranhão, Valdir Raupp, Romero Jucá e Luiz Henrique membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CRA (Of. 17/2015GLPMDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular; e o Senador Benedito de Lira, como membro suplente, pelo PP, para
compor a CRA (Memorandos nos. 40 e 41/2015-GLDPP).
*******. Em 03.03.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CRA (Of.
14/2015-GLBSD).
1. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ana Amélia e Acir Gurgacz, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. 10/2015-CRA).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 06.03.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 48/2015-GLPSDB).
4. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 127/2015-GLPMDB).
5. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
6. Em 24.06.2015, os Senadores Ricardo Ferraço e Hélio José foram designados membros suplentes pelo Bloco da Maioria (Of. 179/2015-GLPMDB).
7. Em 09.07.2015, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão como membro titular pelo Bloco da Oposição e passa a integrar como
membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 140/15-GLPSDB e Memo. 63/2015-GLBSD).

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

1702 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: Quintas-Feiras 8:00 horas Telefone(s): 3303 3506
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
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Finalidade: REQUERIMENTO nº 3, DE 2007 ? CRA, que requer a criação, no âmbito da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, de Subcomissão Permanente dos Biocombustíveis, com 7 membros
titulares e mesmo número de suplentes, com o objetivo de acompanhar o impacto e as perspectivas, para
o setor agrícola brasileiro, da produção mundial de biocombustíveis.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506/3321
Fax: 3311-1017
E-mail: scomcra@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Hélio José (PSD-DF) (7)
TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senador Cristovam Buarque (PDT)

1. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Lasier Martins (PDT)

2. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

3. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senadora Angela Portela (PT)

4. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Ivo Cassol (PP)

5. Senador Gladson Cameli (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senadora Sandra Braga (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB)

2. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

3.

Senador Omar Aziz (PSD)

(5)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

(6)

5.

VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senador José Agripino (DEM)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)
(2)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

(9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Vicentinho Alves (PR)

2.

(4)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marcelo Crivella e Vicentinho Alves foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força,
para compor a CCT (Of. 4/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular e o Senador José Agripino como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CCT (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Fernando Bezerra, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CCT (Of. 10/2015-GLBSD).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Cristovam Buarque, Lasier Martins, Walter Pinheiro e Angela Portela foram designados membros titulares; e os
Senadores Zezé Perrella, Jorge Viana, Delcídio do Amaral e Telmário Mota, como membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor
a CCT (Of. 13/2015-GLDBAG).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da
Oposição, para compor a CCT (Of. 19/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Valdir Raupp, João Alberto Souza, Sérgio Petecão foram designados membros titulares; e os Senadores
Sandra Braga, Edison Lobão, Luiz Henrique e Rose de Freitas, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCT (Of. 12/2015GLPMDB).
*******. Em 02.03.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro titular e o Senador Gladson Camelli membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CCT (Mem. 42 e 43/2015-GLDPP).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Cristovam Buarque Presidente deste colegiado (Mem. 1/2015-CCT).
2. Em 03.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia (Of. 18/2015-GLBSD)
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 14/2015-BLUFOR).
5. Em 10.03.2015, o Senador Omar Aziz foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 40/2015- GLPMDB).
6. Em 24.03.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Of. 87/2015-GLPMDB).
7. Em 07.04.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Hélio José Vice-Presidente deste colegiado (Mem. 7/2015-CCT).
8. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
9. Em 26.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Mem. 57/2015BLSDEM).
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12) COMISSÃO SENADO DO FUTURO - CSF
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes

PRESIDENTE: Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(5)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Paulo Paim (PT)

1. Senadora Angela Portela (PT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

2. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

3. Senador Ivo Cassol (PP)

Senador Gladson Cameli (PP)

4. Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

1. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(3,6,8,10)

Senador Sérgio Petecão (PSD)
VAGO

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)
3. Senador Edison Lobão (PMDB)

(4)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
2.

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

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

(7,9)

(9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Blairo Maggi (PR)

(2)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular e a Senadora Maria do Carmo Alves como suplente pelo Bloco Parlamentar
da Oposição, para compor a CSF (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CSF (Of.
04/2015-BLUFOR).
***. Em 12.03.2015, os Senadores Hélio José, Sérgio Petecão e Waldemir Moka foram designados membros titulares; os Senadores Garibaldi Alves
Filho, Valdir Raupp e Edison Lobão, membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CSF (Of. 19/2015-GLPMDB).
****. Em 18.03.2015, os Senadores Paulo Paim, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque e Gladson Cameli foram designados membros titulares; os
Senadores Angela Portela, Paulo Rocha, Ivo Cassol e Gleisi Hoffmann, membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CSF (Of.
30/2015-GLDBAG).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
3. Em 24.03.2015, vago em virtude de o Senador Hélio José ter deixado de integrar a Comissão (Of. 86/2015-GLPMDB).
4. Em 24.03.2015, vago em virtude de o Senador Waldermir Moka ter deixado de integrar a Comissão (Of. 90/2015-GLPMDB).
5. Em 25.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Fagundes Presidente deste colegiado (Of. 1/2015-CSF).
6. Em 25.03.2015, o Senador Juiz Henrique foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 091/2015-GLPMDB)
7. Em 22.04.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 47/2015BLSDEM)
8. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
9. Em 13.07.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
Senadora Vanessa Grazziotin, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Memo. 64/2015-GLBSD)
10. Em 15.07.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 197/2015-GLPMDB).

Secretário(a): Waldir Bezerra Miranda
Telefone(s): 61 33031095
E-mail: csf@senado.leg.br
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CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)

SENADORES

CARGO
COORDENADOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 31/01/2015
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (2)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:
5ª Eleição Geral:

19/04/1995
30/06/1999
27/06/2001
13/03/2003
23/11/2005

6ª Eleição Geral:
7ª Eleição Geral:
8ª Eleição Geral:
9ª Eleição Geral:
10ª Eleição Geral:

06/03/2007
14/07/2009
26/04/2011
06/03/2013
02/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )

Senador José Pimentel (PT-CE)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Lasier Martins (PDT-RS)
Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)
Senador
Senador
Senador
Senador

1. Senadora Angela Portela (PT-RR)
2. VAGO (3)
3. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
4.

João Alberto Souza (PMDB-MA)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Otto Alencar (PSD-BA)
Sérgio Petecão (PSD-AC)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )

1. Senador Omar Aziz (PSD-AM)
2. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
3.
4.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

Senador Wilder Morais (DEM-GO)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
2.
3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1.
2.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )

Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

1.
2.

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução nº 20/93)
(/)

Atualização: 16/06/2015

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 11/06/2015.
2. Eleitos na 1ª reunião do Conselho realizada em 16/06/2015.
3. Em 16/06/2015, o Senador Paulo Rocha deixa a suplência e é eleito membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 075/2015-GLDBAG).

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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3) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011
11/03/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT

VAGO

PSDB

VAGO

PTB

VAGO

PP

VAGO

PDT

VAGO

PSB

VAGO

DEM

VAGO

PR

VAGO

PSD

VAGO

PCdoB
VAGO

PV

VAGO

PRB

VAGO

PSC

VAGO

PSOL

VAGO
Atualização: 12/03/2015
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4) CONSELHO DE ESTUDOS POLÍTICOS

Terça-feira 4

(Ato da Comissão Diretora nº 21, de 2006, e Portaria do Presidente nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:Senador Fernando Collor (PTB-AL)
MEMBROS
PTB

Senador Fernando Collor (AL)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PMDB

Senador Romero Jucá (RR)
(1)

Notas:
1. O Senador Jader Barbalho licenciou-se do Senado Federal.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Douglas Cintra (PTB-PE)
VICE-PRESIDENTE:Senador José Agripino (DEM-RN)

(1)
(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

23/03/2010
14/03/2011
11/03/2013
04/03/2015

MEMBROS
PMDB

Senador Eunício Oliveira (CE)

PT

Senador Delcídio do Amaral (MS)

PSDB

Senador Tasso Jereissati (CE)

PSB

Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT

Senador Acir Gurgacz (RO)

PR

Senador Blairo Maggi (MT)

PSD

Senador Otto Alencar (BA)

DEM

Senador José Agripino (RN)

PP

Senador Ciro Nogueira (PI)

PTB

Senador Douglas Cintra (PE)

PPS

Senador José Medeiros (MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL

Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)
Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 18.03.2015.
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS
HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
VICE-PRESIDENTE:Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)

(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:

30/11/2010
14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
20/05/2014
04/03/2015

MEMBROS
PMDB

Senador Garibaldi Alves Filho (RN)

PT

Senador Paulo Paim (RS)

PSDB

Senador Flexa Ribeiro (PA)

PSB

Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT

Senador Lasier Martins (RS)

PR

Senador Magno Malta (ES)

PSD

Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM

Senadora Maria do Carmo Alves (SE)

PP

Senador Gladson Cameli (AC)

PTB

Senador Fernando Collor (AL)

PPS

Senador José Medeiros (MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL

Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)
Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 17.03.2015.
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7) CONSELHO DO PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL
(Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012 )
Número de membros: 18 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação: 12/09/2012
2ª Designação: 11/03/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT

VAGO

PSDB
PTB

VAGO

PP

VAGO

PDT
PSB

VAGO

DEM

VAGO

PR

VAGO

PSD

VAGO

PCdoB
VAGO

PV

VAGO

PRB

VAGO

PSC

VAGO

PSOL

VAGO

Representante da sociedade civil organizada
VAGO

Pesquisador com produção científica relevante
VAGO

Representante do setor produtivo ligado ao tema do meio ambiente
VAGO

Atualização: 31/01/2015
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8) CONSELHO DA COMENDA DORINA GOUVEIA NOWILL
(Resolução do Senado Federal nº 34, de 2013)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VICE-PRESIDENTE:Senador Romário (PSB-RJ) (2)

(2)

1ª Designação: 22/08/2013
2ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
PMDB

Senador Garibaldi Alves Filho (RN)

PT

Senador Lindbergh Farias (RJ)

PSDB

Senador Cássio Cunha Lima (PB)

PSB

Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT

Senador Cristovam Buarque (DF)

PR

Senador Magno Malta (ES)

PSD

Senador Otto Alencar (BA)

DEM

Senador José Agripino (RN)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

Senador Elmano Férrer (PI)

PPS

Senador José Medeiros (MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

PSOL

Senador Romário (PSB-RJ)
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 19, de 2015, em 01/07/2015
1. O Senador Romário (PSB/RJ) ocupa a vaga por indicação do PSOL.
2. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, em 07/07/2015.
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9) CONSELHO DA COMENDA SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
(Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação: 20/12/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT

VAGO

PSDB

VAGO

PTB
PP
PDT

VAGO

PSB

VAGO

DEM
PR

VAGO

PSD

VAGO

PCdoB
VAGO

PV

VAGO

PRB

VAGO

PSC

VAGO

PSOL

VAGO

SD

VAGO

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
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10) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
COORDENADOR:Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

SENADOR
PMDB

Senadora Simone Tebet (PMDB/MS)

PMDB

Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Senador Otto Alencar (PSD/BA)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:
7ª Designação:

16/11/1995
30/06/1999
27/06/2001
25/09/2003
26/04/2011
21/02/2013
06/05/2015

BLOCO / PARTIDO

Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)
Senador Jorge Viana (PT/AC)

(1)

PT
PSDB
PSD
Atualização: 06/05/2015

Notas:
1. Designado Coordenador conforme o Ato do Presidente nº 7, de 2015, publicado no Diário no Senado Federal do dia 06/05/2015.
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11) PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
(Resolução do Senado Federal nº 9, de 2013)

SENADOR
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

CARGO
(1)

PROCURADORA
Atualização: 31/01/2015

Notas:
1. A Senadora Vanessa Grazziotin foi designada Procuradora Especial da Mulher, conforme ato do Presidente do Senado no. 02, de 2015, publicado
no BASF em 12/02/2015.

SECRETARIA GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): (61) 3303-5255
Fax: (61) 3303-5260
E-mail: scop@senado.leg.br
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12) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL

(Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 05,
de 2005 )
SENADOR
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CARGO
OUVIDORA-GERAL
Atualização: 31/01/2015

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: scop@senado.leg.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
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13) CONSELHO DO PROJETO JOVEM SENADOR

(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 07,
de 2011)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
26/03/2014
01/07/2015

MEMBROS
PMDB

Senadora Simone Tebet (MS)

PT

Senadora Fátima Bezerra (RN)

PSDB

Senador Antonio Anastasia (MG)

PSB

Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT

Senador Reguffe (DF)

PR

Senador Wellington Fagundes (MT)

PSD

Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM

Senador Wilder Morais (GO)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

Senador Douglas Cintra (PE)

PPS

Senador José Medeiros (MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL

Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 18, de 2015, em 01/07/2015

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
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Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): (61)3303-5255
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E-mail: saop@senado.leg.br
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14) CONSELHO DO PRÊMIO SENADO FEDERAL DE HISTÓRIA DO BRASIL
(Resolução do Senado Federal nº 36, de 2008)

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do
RISF):
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15) CONSELHO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO
(Resolução do Senado Federal nº 8, de 2015)

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do
RISF):
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16) CONSELHO DO PRÊMIO JORNALISTA
ROBERTO MARINHO DE MÉRITO JORNALÍSTICO
(Resolução do Senado Federal nº 08, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
DEM

Senador José Agripino (RN)

PCdoB

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(1)

PDT

Senador Cristovam Buarque (DF)

PMDB

Senador Jader Barbalho (PA)

PPS

Senador José Medeiros (MT)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PSD

Senador Omar Aziz (AM)

PSOL

Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSB

Senador Roberto Rocha (MA)

PTB

Senador Fernando Collor (AL)

PR

Senador Blairo Maggi (MT)

PSDB

Senador Tasso Jereissati (CE)

PT

Senador Jorge Viana (AC)
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 17, de 2015, em 01/07/2015.
1. O Senador Lasier Martins (PDT/RS) ocupa a vaga por indicação do PCdoB.

Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Anexo II, térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES
Raimundo Lira - PMDB/PB
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Dário Berger - PMDB/SC (4)
2. Hélio José - PSD/DF
3. Lúcia Vânia - S/Partido/GO (5)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO
Walter Pinheiro - PT/BA

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR
2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC
Wilder Morais - DEM/GO

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Eduardo Amorim - PSC/SE

1. Elmano Férrer - PTB/PI

PP
Benedito de Lira - AL
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Edmar Arruda - PSC/PR
Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
César Halum - PRB/TO
Genecias Noronha - SD/CE
Hildo Rocha - PMDB/MA
João Arruda - PMDB/PR
Lelo Coimbra - PMDB/ES
Marcelo Aro - PHS/MG
Nilton Capixaba - PTB/RO
Ricardo Teobaldo - PTB/PE
Lázaro Botelho - PP/TO
Ricardo Barros - PP/PR
Elmar Nascimento - DEM/BA

1. Danilo Forte - PMDB/CE
2. Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
3. Expedito Netto - SD/RO
4. Jhonatan de Jesus - PRB/RR
5. Kaio Maniçoba - PHS/PE
6. Luiz Carlos Busato - PTB/RS
7. Mauro Lopes - PMDB/MG
8. Paes Landim - PTB/PI
9. Vitor Valim - PMDB/CE
10. Washington Reis - PMDB/RJ
11. Cacá Leão - PP/BA
12. Julio Lopes - PP/RJ (2)
13. Pedro Fernandes - PTB/MA

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
José Rocha - PR/BA
Nilto Tatto - PT/SP
Paulo Pimenta - PT/RS
Hugo Leal - PROS/RJ
Wadson Ribeiro - PCdoB/MG
Wellington Roberto - PR/PB
Zé Geraldo - PT/PA
Zeca Dirceu - PT/PR
Jaime Martins - PSD/MG
Walter Ihoshi - PSD/SP

1. Gorete Pereira - PR/CE
2. João Carlos Bacelar - PR/BA
3. Jorge Solla - PT/BA
4. José Airton Cirilo - PT/CE
5. Leo de Brito - PT/AC
6. Orlando Silva - PCdoB/SP
7. Valtenir Pereira - PROS/MT
8. Leonardo Monteiro - PT/MG
9. VAGO (1)
10. Átila Lins - PSD/AM

(6,7)

PSDB, PSB, PPS, PV
Caio Narcio - PSDB/MG
Giuseppe Vecci - PSDB/GO
Gonzaga Patriota - PSB/PE
Hissa Abrahão - PPS/AM
João Fernando Coutinho - PSB/PE
Samuel Moreira - PSDB/SP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

César Messias - PSB/AC
Leopoldo Meyer - PSB/PR
Evair de Melo - PV/ES (3)
Domingos Sávio - PSDB/MG
Izalci - PSDB/DF
Raimundo Gomes de Matos - PSDB/CE

PDT
Flávia Morais - GO

1. Pompeo de Mattos - RS

PSOL
Edmilson Rodrigues - PA
Notas:

1. Cabo Daciolo - S/Partido/RJ

1. Tornada sem efeito a indicação do Deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB), em 7/5/2015, conforme Ofício nº 302, de 2015, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
2. Designado, como membro suplente, o Deputado Julio Lopes, em substituição ao Deputado Sandes Júnior, em 22-5-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 273, de 2015, da Liderança do PP.
3. Designado, como membro suplente, o Deputado Evair de Melo, em substituição ao Deputado William Woo, em 25-5-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 136, de 2015, da Liderança do PPS/PV.
4. Designado, como membro suplente, o Senador Dário Berger, em vaga existente, em 27-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 168, de 2015, da Liderança do Bloco da Maioria.
5. Designada, como membro suplente, a Senadora Lúcia Vânia, em vaga existente, em 1-6-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 169, de 2015, da Liderança do Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
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6. O Deputado Weliton Prado deixou de fazer parte da CMO, conforme Ofício nº 435/2015, da Liderança do PT.
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Leonardo Monteiro - PT/MG, em vaga existente, em 09-07-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 451, de 2015, da Liderança PT.

Secretário: Walbinson Tavares de Araújo
Telefone(s): (61) 3216-6892
E-mail: cmo.decom@camara.leg.br
Local: Câmara dos Deputados, Plenário 2
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Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às
mudanças climáticas no Brasil
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sarney Filho (PV-MA)
RELATOR: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
Designação: 19/03/2015
Instalação: 25/03/2015

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
VAGO (4)
Sandra Braga - PMDB/AM
Roberto Rocha - PSB/MA

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

(9)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Jorge Viana - PT/AC (2)
Donizeti Nogueira - PT/TO (2)
Cristovam Buarque - PDT/DF
Gladson Cameli - PP/AC (2)

1.
2.
3.
4.

(2)

VAGO
VAGO
Ivo Cassol - PP/RO
VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro - PSDB/PA
Maria do Carmo Alves - DEM/SE

(5)

1. Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP
2. Ronaldo Caiado - DEM/GO (5)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Fernando Bezerra Coelho - PSB/PE

1. Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Douglas Cintra - PTB/PE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Eros Biondini - PTB/MG
Daniel Vilela - PMDB/GO (12,15)
Roberto Balestra - PP/GO
Sergio Souza - PMDB/PR
Jony Marcos - PRB/SE (8)

1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
Luiz Carlos Busato - PTB/RS
Valdir Colatto - PMDB/SC (6)
VAGO (12,14)
Rômulo Gouveia - PSD/PB (13)

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
Angelim - PT/AC
Leônidas Cristino - PROS/CE
Jaime Martins - PSD/MG (3)
Leonardo Monteiro - PT/MG

1.
2.
3.
4.

(10)

Alessandro Molon - PT/RJ
Átila Lins - PSD/AM (3)
Ivan Valente - PSOL/SP (11)
VAGO

PSDB, PSB, PPS, PV
Ricardo Tripoli - PSDB/SP
Sarney Filho - PV/MA

1. Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP
2. Janete Capiberibe - PSB/AP

PDT
Giovani Cherini - RS
Notas:

(1)

1. Daniel Coelho - PSDB/PE

(7)

1. Rodízio nos termos no art. 10-A do Regimento Comum.
2. Designados, como membros titulares, os Senadores Jorge Viana ,Donizeti Nogueira, Cristovam Buarque, em vagas existentes, e o
Senador Gladson Cameli, em substituição ao Senador Ivo Cassol; e, como membro suplente, o Senador Ivo Cassol, em substituição ao
Senador Gladson Cameli, em 24-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 41, de 2015, da Liderança do Bloco de Apoio
ao Governo.
3. Designado, como membro titular, o Deputado Jaime Martins, em vaga existente, e, como membro suplente, o Deputado Átila Lins,
em vaga existente, em 25-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 181, de 2015, da Liderança do PSD.
4. O Senador Waldemir Moka declinou da indicação para compor a comissão, em 25/03/2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 93, de 2015, da Liderança do Bloco de Maioria,
5. Designada, como membro titular, a Senadora Maria do Carmo, em vaga existente, e, como membro suplente, o Senador Ronaldo
Caiado, em vaga existente, em 25-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 22, de 2015, da Liderança do DEM.
6. Designado, como membro suplente, o Deputado Valdir Colatto, em vaga existente, em 08-04-2015(Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 567, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Daniel Coelho, em vaga existente, em 9-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 127, de 2015, da Liderança do Liderança do PDT.
8. Designado, como membro titular, o Deputado Jony Marcos, em vaga existente, em 20-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 111, de 2015, da Liderança do Bloco PRB/PTN/PMN/PRP/PSDC/PTC/PRTB/PSL e PTdoB.
9. Designado, como membro titular, em vaga cedida, o Senador Roberto Rocha, conforme Ofício nº 52, de 2015, da Bloco Socialismo e
Democracia (Sessão do Senado Federal, de 29/04/2015).
10. Designado, como membro titular, o Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG), em vaga existente, em 11-6-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 249, de 2015, da Liderança do PR.
11. Designado, como membro suplente, o Deputado Ivan Valente (PSOL/SP, em vaga existente, em 11-6-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 153, de 2015, da Liderança do PROS.
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Marcus Vicente, em vaga existente, em 1-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 318, de 2015, da Liderança do PP.
13. Designado, como membro suplente, o Deputado Rômulo Gouveia (PTB/PB), em vaga existente, em 2-7-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 257, de 2015, da Liderança do Democratas.
14. Ofício nº 335/2015, da Liderança do PP, comunicando o desligamento do Deputado Marcus Vicente da Comissão Mista
Permanente de Mudanças Climáticas - CMMC
15. Designado, como membro titular, o Deputado Daniel Vilela, em vaga existente, em 15-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 1029, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 61 3303-3122
E-mail: mudancasclimaticas@senado.gov.br
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Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
(Criada pela Resolução nº 2/2007-CN)
Finalidade: A Comissão Mista representará o Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar
das Américas (FIPA), cabendo-lhe exercer os direitos e cumprir os deveres inerentes à
participação nesta organização.
Número de membros: 10 Senadores e 10 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Senado Federal
TITULARES
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http://www.senado.leg.br/ordiacn

SUPLENTES

Agosto de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

1735

Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A atividade da CCAI tem por principal objetivo, dentre outros, a fiscalização
e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de outras a elas
relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Deputada Jô Moraes (PCdoB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Deputada Jô Moraes (PCdoB/MG)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Líder da Maioria
Deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

Líder da Minoria
Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
Deputado Benito Gama (PTB/BA) ( 2)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
VAGO

Deputado indicado pela Liderança da Minoria
Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) ( 1)
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Heráclito Fortes (PSB/PI) ( 3)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

( 4)

Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
Senadora Marta Suplicy (S/Partido/SP) ( 5)

Notas:

1. Designado, em razão da indicação da Liderança da Minoria, o Deputado Luiz Carlos Jorge Hauly para compor a Comissão Mista de
Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 65/2015/GABMIN, despachado na sessão do Senado Federal de
05/03/2015.
2. Designado, em razão da indicação da Liderança da Maioria, o Deputado Benito Gama para compor a Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 452/2015/Líder do Bloco da Maioria, despachado na sessão do Senado
Federal de 25/03/2015.
3. Designado, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o Deputado Heráclito Fortes para
compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 17/2015/CREDN, despachado na
sessão do Senado Federal de 30/03/2015.
4. Designado, em razão da indicação da Liderança da Minoria no Senado Federal, o Senador Cásssio Cunha Lima, para compor a
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 88/2015, da Liderança do Bloco da Oposição,
despachado na sessão do Senado Federal de 31/03/2015.
5. Designada, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a Senadora Marta Suplicy para
compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 10/2015/CREDN, despachado na
sessão do Senado Federal de 08/04/2015.

Secretário: Thiago Nascimento C. Silva
Telefone(s): 61 3303-3502
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos
Relacionados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(Resolução nº 2, de 2014-CN)
Finalidade: A Comissão Mista é órgão de ligação entre o Congresso Nacional e a Assembleia
Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP)
Número de membros: 2 Senadores e 4 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Secretário: Clarissa Kiwa Scarton Hayashi
Telefone(s): 61 3303-3503
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência
contra a Mulher.
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Deputada Keiko Ota (PSB-SP)
RELATOR: Deputada Luizianne Lins (PT-CE)
Designação: 05/03/2015
Instalação: 10/03/2015

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Simone Tebet - PMDB/MS
Rose de Freitas - PMDB/ES
Sandra Braga - PMDB/AM

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Angela Portela - PT/RR
Marta Suplicy - S/Partido/SP

1. Fátima Bezerra - PT/RN
2. Regina Sousa - PT/PI

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia - S/Partido/GO
VAGO

1. VAGO
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Magno Malta - PR/ES

1. Eduardo Amorim - PSC/SE

PP
Ana Amélia - RS
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Conceição Sampaio - PP/AM
Dulce Miranda - PMDB/TO
Elcione Barbalho - PMDB/PA
Jéssica Sales - PMDB/AC
Jozi Rocha - PTB/AP
Júlia Marinho - PSC/PA
VAGO
Tia Eron - PRB/BA (11)
Ezequiel Teixeira - SD/RJ (2)
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
Christiane de Souza Yared - PTN/PR (7)
Iracema Portella - PP/PI (8)

(3)

1. Cristiane Brasil - PTB/RJ
2. Josi Nunes - PMDB/TO
3. Raquel Muniz - PSC/MG
4. Rosangela Gomes - PRB/RJ
5. Simone Morgado - PMDB/PA
6. Soraya Santos - PMDB/RJ
7. Delegado Edson Moreira - PTN/MG
8. Dâmina Pereira - PMN/MG (16)
9. VAGO
10. VAGO
11. VAGO
12. VAGO

(7)

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
Clarissa Garotinho - PR/RJ
VAGO (12)
Erika Kokay - PT/DF (4)
Luizianne Lins - PT/CE (4)
Moema Gramacho - PT/BA (4)
Rogério Rosso - PSD/DF (5)
Alice Portugal - PCdoB/BA (6)
Givaldo Carimbão - PROS/AL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

José Rocha - PR/BA
VAGO (12)
Benedita da Silva - PT/RJ (15)
Margarida Salomão - PT/MG (15)
Maria do Rosário - PT/RS (15)
Beto Salame - PROS/PA
VAGO
VAGO

PSDB, PSB, PPS, PV
Bruna Furlan - PSDB/SP
Carmen Zanotto - PPS/SC
Janete Capiberibe - PSB/AP
Keiko Ota - PSB/SP
VAGO (13)
Mariana Carvalho - PSDB/RO

(10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arnaldo Jordy - PPS/PA
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO

PDT
Flávia Morais - GO

(9)

1. VAGO

PSOL
Jean Wyllys - RJ
Notas:

(1)

1. VAGO

1. Rodízio nos termos no art. 10-A do Regimento Comum.
2. Designado, como membro titular, o Deputado Ezequiel Teixeira, em vaga existente, em 9-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 56, de 2015, da Liderança do SD.
3. Designada, como membro titular, a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 21, de 2015, da Liderança do DEM.
4. Designadas, como membros titulares, as Deputadas Erika Kokay, Luzianne Lins e Moema Gramacho, em vagas existentes, em
10-03-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 21, de 2015, da Liderança do PT.
5. Designado, como membro titular, o Deputado Rogério Rosso, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 70, de 2015, da Liderança do PSD.
6. Designada, como membro titular, a Deputada Alice Portugal, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 75, de 2015, da Liderança do PSD.
7. Designada, como membro titular, a Deputada Christiane de Souza Yared, em vaga existente, e, como membro suplente, o Delegado
Edson Moreira, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 45, de 2015, da Liderança do
PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
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8. Designada, como membro titular, a Deputada Iracema Portella, em vaga existente, em 11-3-2015 (Sessão do Congresso Nacional),
conforme Ofício nº 250, de 2015, da Liderança do PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
9. Designada, como membro titular, a Deputada Flávia Morais, em vaga existente, em 19-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 17, de 2015, da Liderança do PDT.
10. Designada, como membro titular, a Deputada Mariana Carvalho, em vaga existente, em 19-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 277, de 2015, da Liderança do PSDB.
11. A Deputada Marinha Raupp deixou de integrar a comissão, em 26/03/2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 481, de
2015, da Liderança do Bloco de PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
12. Os Deputados Dr. Jorge Silva e Ronaldo Fonceca deixaram de integrar a comissão, em 01/04/2015 (Sessão do Senado Federal),
nos termos do Ofício nº 87, de 2015, da Liderança do PROS.
13. A Deputada Shéridan deixou de fazer parte da comissão em razão de seu desligamento, conforme Ofício nº 648, de 2015, da
Liderança do PSDB.
14. Designado, como membro suplente, o Senador Eduardo Amorim, em vaga existente, em 1º-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 45, de 2015, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
15. Designadas, como membros suplentes, as Deputadas Benedita da Silva, Margarida Salomão e Maria do Rosário, em vaga
existente, em 10-7-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 445, de 2015, da Liderança do PT.
16. Designada, como membro suplente, a Deputada Dâmina Pereira, em vaga existente, em 16-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 1043, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
ATN nº 1, de 2015 - Consolidação da Legislação Federal
Finalidade:
Comissão mista destinada à consolidação da legislação federal, à
regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, a modernização e o fortalecimento
econômico e social do País.
Número de membros: 7 Senadores e 7 Deputados
PRESIDENTE: Deputado Luiz Sérgio (PT-RJ)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Deputado Luiz Sérgio (PT/RJ)

Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

Deputado Sergio Souza (PMDB/PR)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Deputado Sergio Zveiter (PSD/RJ)

Senadora Lídice da Mata (PSB/BA)

Deputado Miro Teixeira (PROS/RJ)

Senador Jorge Viana (PT/AC)

Deputado Sandro Alex (PPS/PR)

Senador Walter Pinheiro (PT/BA)

Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Senador Blairo Maggi (PR/MT)

VAGO

VAGO
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ATN nº 3, de 2015 - Responsabilidade das Estatais
Finalidade: Comissão mista destinada a apresentar Projeto de Lei de Responsabilidade das
Estatais
Número de membros: 5 Senadores e 5 Deputados
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) ( 1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)
RELATOR: Deputado Arthur Oliveira Maia (SD-BA)
Instalação: 18/06/2015
Prazo final prorrogado: 21/08/2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Deputado Arthur Oliveira Maia (SD/BA)

Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

Deputado Danilo Forte (PMDB/CE)

Senador Otto Alencar (PSD/BA)

Deputado Andre Moura (PSC/SE)

Senador José Serra (PSDB/SP)

Deputado Rogério Rosso (PSD/DF)

Senador Walter Pinheiro (PT/BA)

Deputado Leonardo Picciani (PMDB/RJ)

( 2)

Notas:

Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE)

( 2)

1. Substituição do Senador Romero Jucá na Presidência da Comissão pelo Senador Tasso Jereissati, conforme ATN nº 4/2015.
2. Vaga criada em decorrência do ATN nº4, de 2015
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Edio Lopes (PMDB-RR)
2ª VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
Designação: 07/04/2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Arthur Oliveira Maia - SD/BA
Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
Celso Russomanno - PRB/SP
Dilceu Sperafico - PP/PR
Edio Lopes - PMDB/RR
José Fogaça - PMDB/RS
Luiz Carlos Busato - PTB/RS
Marcelo Aro - PHS/MG
Renato Molling - PP/RS
Takayama - PSC/PR
Mandetta - DEM/MS (5)

1. Afonso Hamm - PP/RS
2. Carlos Andrade - PHS/RR
3. Carlos Gomes - PRB/RS
4. Edmar Arruda - PSC/PR
5. Elizeu Dionizio - SD/MS
6. Fernando Monteiro - PP/PE
7. Osmar Serraglio - PMDB/PR
8. Paes Landim - PTB/PI
9. Ronaldo Benedet - PMDB/SC
10. Wilson Filho - PTB/PB (10)
11. VAGO

PT, PSD, PR, PDT, PROS, PCdoB
Arlindo Chinaglia - PT/SP
Benedita da Silva - PT/RJ
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
Domingos Neto - PROS/CE
Fernando Marroni - PT/RS
Rômulo Gouveia - PSD/PB (6)
Luiz Cláudio - PR/RO
Maurício Quintella Lessa - PR/AL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Givaldo Vieira - PT/ES
VAGO (3)
Hugo Leal - PROS/RJ
Jorginho Mello - PR/SC
Remídio Monai - PR/RR
Jaime Martins - PSD/MG
Ságuas Moraes - PT/MT
Zeca do Pt - PT/MS (9)

(6)

PSDB, PSB, PPS, PV
Eduardo Barbosa - PSDB/MG
Geovania de Sá - PSDB/SC
Roberto Freire - PPS/SP
Rocha - PSDB/AC
Jose Stédile - PSB/RS (1)
Heráclito Fortes - PSB/PI (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PDT
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http://www.senado.leg.br/ordiacn

Moses Rodrigues - PPS/CE
Tereza Cristina - PSB/MS (1)
Vicentinho Júnior - PSB/TO (1)
VAGO
VAGO
VAGO

(4)
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TITULARES
Damião Feliciano - PB

SUPLENTES
1. Weverton Rocha - MA

PSOL
Jean Wyllys - RJ
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SENADO FEDERAL
TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo
Humberto Costa - PT/PE
Fátima Bezerra - PT/RN
Lindbergh Farias - PT/RJ

1. Acir Gurgacz - PDT/RO
2. Angela Portela - PT/RR
3. Gladson Cameli - PP/AC

(2)

(2)

Bloco da Maioria
VAGO (8)
Roberto Requião - PMDB/PR
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Waldemir Moka - PMDB/MS
2. Dário Berger - PMDB/SC
3. VAGO

Bloco Parlamentar da Oposição
Paulo Bauer - PSDB/SC
Davi Alcolumbre - DEM/AP

1. VAGO
2. VAGO

(7)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
Antonio Carlos Valadares - PSB/SE

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
Blairo Maggi - PR/MT

1. Eduardo Amorim - PSC/SE

Notas:
1. Designados, como membros titulares, os Deputados José Stédile e Heráclito Fortes, e, como membros suplentes, os Deputados
Vicentinho Júnior e Tereza Cristina, conforme Ofício nº 87, da Liderança do PSB (Sessão do Senado Federal de 08/04/2015).
2. Designado, como membro titular, o Senador Lindbergh Farias, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, e, como membro suplente,
o Senador Acir Gurgacz, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, em 9-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
56, de 2015, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
3. O Deputado Herculano Passos declinou da indicação para compor a comissão, em 25/03/2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 212, de 2015, da Liderança do PSD.
4. Designado, como membro suplente, o Deputado Ronaldo Benedet, em vaga existente, em 15-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 592, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
5. Designado, como membro titular, o Deputado Mandetta, em vaga existente, em 20-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 154, de 2015, da Liderança do Democratas.
6. Designado, como membro titular, o Deputado Rômulo Gouveia, em substituição ao Deputado Jaime Martins, e, como membro
suplente, o Deputado Jaime Martins, em substituição ao Deputado Rômulo Gouveia, em 28-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 261, de 2015, da Liderança do PSD.
7. Designado, como membro titular, o Senador Davi Alcolumbre, em vaga existente, em 29-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 29, de 2015, da Liderança do DEM.
8. Vago em razão do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10 de maio de 2015.
9. Designado, como membro suplente, o Deputado Zeca do PT, em vaga existente, em 12-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 340, de 2015, da Liderança do PT.
10. Designado, como membro suplente, o Deputado Wilson Filho, em vaga existente, em 20-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 164, de 2015, da Liderança do DEM, com aquiescência da Liderança do PTB.
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Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado pelo Ato nº 1, de 1973-CN
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
Eleição Geral: 04/02/2015

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ)

Presidente
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL)

1º Vice-Presidente
Deputado Waldir Maranhão (PP/MA)

1º Vice-Presidente
Senador Jorge Viana (PT/AC)

2º Vice-Presidente
Deputado Giacobo (PR/PR)

2º Vice-Presidente
Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

1º Secretário
Deputado Beto Mansur (PRB/SP)

1º Secretário
Senador Vicentinho Alves (PR/TO)

2º Secretário
Deputado Felipe Bornier (PSD/RJ)

2º Secretário
Senador Zeze Perrella (PDT/MG)

3º Secretário
Deputada Mara Gabrilli (PSDB/SP)

3º Secretário
Senador Gladson Cameli (PP/AC)

4º Secretário
Deputado Alex Canziani (PTB/PR)

4º Secretário
Senadora Angela Portela (PT/RR)

Líder da Maioria
VAGO

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
VAGO

Líder da Minoria
Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Arthur Lira (PP/AL)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senador José Maranhão (PMDB/PB)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputada Jô Moraes (PCdoB/MG)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)
Atualização: 08/04/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255/ 3303-5256
Fax: 3303-5260
saop@senado.leg.br
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Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
PRESIDENTE: Miguel Ângelo Cançado ( 1)
VICE-PRESIDENTE: Ronaldo Lemos ( 1)
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas
de rádio (inciso I)

Walter Vieira Ceneviva

Paulo Machado de
Carvalho Neto

Representante das empresas
de televisão (inciso II)

José Francisco de Araújo
Lima

Márcio Novaes

Representante das empresas
de imprensa escrita (inciso III)

Marcelo Antônio Rech

Lourival Santos

Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)

Roberto Dias Lima Franco

Liliana Nakonechnyj

Representante da categoria
profissional dos jornalistas
(inciso V)

Celso Augusto Schröder

Maria José Braga

Representante da categoria
profissional dos radialistas
(inciso VI)

José Catarino do
Nascimento

Antônio Maria
Thaumaturgo Cortizo

Representante da categoria
Sydney Sanches
profissional dos artistas (inciso
VII)

Jorge Coutinho

Representante das categorias
Pedro Pablo Lazzarini
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)

Luiz Antonio Gerace da
Rocha e Silva

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Ronaldo Lemos

Patrícia Blanco

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Miguel Ângelo Cançado

Ismar de Oliveira Soares

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Marcelo Antônio Cordeiro
de Oliveira

VAGO
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SUPLENTES

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Henrique Eduardo Alves

Aldo Rebelo

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Fernando César Mesquita

Davi Emerich
Atualização: 15/07/2015

Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião do CCS, realizada em 15.07.2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
CCSCN@senado.leg.br
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